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বিজ্ঞ পাঠক দ্রই-চারি পৃষ্টা নি 
পৃস্মকখানি তাদের ভস্থ লেখা ক্ষয় নাই। অল্প ব্যাস, 
জোতিষের গল্পে বড়ই আনন্দ পাইতাম, ইচ্ছা হইচ সম 

পয়দ্দ ঢুইচারি জন ছেলেকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি, 

কল্গু তখন ইভা হইয়া উঠে নাই বালার সেহ সাধ 

প্রা বয়স পুন করিবার চেস্টা করিয়াছি! চাই ভাবছেছি, 
চেলেছের মনের মত করিয়া বচখানি লিখিতে পারলাম কি না! 

ভেলেদের জন্য জজোহিযের নই লিখিতেছি জানিয়া 

আমেরিকার ফ্লাগম্টপু মানমন্দিবর ভুবনবিখ্যাত জোতিষী 

লাওয়েল্ সাহেব বড় দরবা,ণ উঠানো হীহ-নক্ষর্ের আনেক 

গুলি নি পাঠাইয়াভিলেন । ষ্ঠ ছবিরহ কক গলি 

পৃশ্থকে স্তান পাহয়াছে । এত প্রয়োগে লাগয়েল সানকে 

আন্তরিক কুত্তা জানাইতেছি ; 

বাতা শ্রম, 

পাশিকেতন কাদে স্লদা প্রা । 
ভা ন্থন :৩২২ 
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গ্রন্ু-নক্ষভ্ঞ 

টু টি ৪. --- 

আমাদের পৃথিবী 
জ্যোতিম্ীক্া বলেন, আকাশে যে হাজার হাজার 

ছোট-বড় নক্ষত্র আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাদেরি মত 
একটি। সূর্য্য এবং বড় বড় নক্ষত্র যেমন সর্বদাই গরম 
থাকিয়া জ্বলিতেছে, পৃথিবী অবশ্যই সে-প্রকার জ্বলিতেছে না । 
ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ ঠাণ্ হইয়া গিয়াছে । 

সূষ্যের আলো আসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, পৃথিবী সেই 
আলোতে আলো! পায়। পৃথিবী ছাড়িয়৷ যদি তোমরা টাদে 
ৰা নিকটের কোনো নক্ষত্রে গিয়া দাড়াইতে পার, তবে 

সেখান হইতে সূর্যের আলোতে আলোকিত এই পৃথিবীকে 
টাদ্দের মত উজ্জ্বল দেখিবে। | 

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পৃথিবীর 
উপরে আমরা বাস করিতেছি, তাহার আকার কি রকম? 

খোলা মাঠের মাঝে দাড়াইয়া! চারিদিকে তাকাইলে মনে 
হয়, যেন পৃথিবীটা আমাদের ফুট্বল্খেলার মাঠের মত সমতল। 



২ .. গ্রহ-নক্ষত্র 

প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নয়। পৃথিবী কখনই ফুট্বলের 
মাঠের মত সমতল নয়,__ইহা! ফুট্বলেরই মত গোল। 

মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে দুইটি পিপীলিকা 
টিসি খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টেবিল সমতল, 

টেখিলের উপরে ছুইটি পিলীবিকা মিষ্াননের বৌজে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে 

এদিকের পিপীলিকা ওদিকের পিপীলিকাকে দেখিত পাইবে 

না৷ কি ?--নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে । 

এখন মনে কর! বাউক, যেন একটা উন দিয়া 



আমাদের গ্থিবী ৩ 

বুলাইয়া রাখা-গিয্লাছে এবং তাহার উপরে দুইটি পিপীলিকা 

ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, 
ও 

ফুটবলের উপরে দুইটি পিপীলিকা 

দুইটি পিপীলিকা একই বলের উপরে আছে, কিন্তু কেহ 

কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। 

আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিপীলিক। উপরের 

পিগীলিকার সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আরম্ত 

করিয়াছে । এখানে অবশ্যই ছুইয়েরই দেখা-শুনা হইবে; 

কি্তর হঠাৎ হইবে না। উপরের পিপীলিকাটি প্রথমে নীচের 
পিপীলিকার সেই লম্বা লম্বা শু'য়ো দুটি দেখিতে পাইবে । 
তার পরে তাহার দেছের পর্ববাংশই দেখিতে পাইবে। 



৪ | গ্রহ-নক্ষত্র 

যে-দকল সীকোর উপরকার রাস্ত৷ হাতীর পিঠের মত 

ঢালু, তাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা বায়। 
মনে কর, একটি লোক এইরকম একট সাকোর এক- 

। প্রান্তে দাড়াইয়া আছে এবং অপরপ্রান্ত হইতে একটা গাড়ী 

সাকোর উপরে আসিতেছে । লোকটি প্রথমে গাড়ীখান! দেখিতে 

পাইবে না। কারণ, সাকোর ঢালু অংশ দৃষ্টি আট্কাইয়া 
দিবে। ইহার পরে গাড়ী সাকোর উপর অগ্রসর হইতে 

থাকিলে, প্রথমে গাড়োয়ানের পাগড়ীটা, তার পরে গাড়ীর 

ছাদ এবং সকলের শেষে গাড়ী, গরু ও চাকা নজরে পড়িবে । 
তোমরা যদি কলিকাতায় ভাগীরথীর উপরকার হাওড়ার 

পুল দেখিয়া থাক, তবে এ কথাগুলি বেশ বুঝিবে। এই 

পুলের উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মতই ঢালু। 
কলিকাতার দিকের রাস্তায় দাড়াইয়া যদি হাওড়া ফ্টেশনের 
গাড়ীগুলা৷ কি-রকমে আসিতেছে দেখ, তবে প্রথমে গাড়ী-: 

গুলাকে দেখিতেই পাইবে :£না। তার পরে সেগুলি ক্রমে 
অগ্রসর হইতে থাকিলে, একএকটু করিয়া শেষে তাহাদের 

সর্ববাঙগ দেখিতে পাইবে । 

আমাদের পৃথিবী যে হাতীর পিঠের মত সত্যই ঢালু, 
তাহ এ-প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে । 

সহরের মধ্যে বা অপর জায়গায় এই পরীক্ষা! কর 

ঘায় না, কারণ ঘর-বাড়ী পাহাড়-পর্ববত সম্মুখে দীড়াইয়া 

পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দ্নেয়। সমুদ্রই এই পরীক্ষার 



আমাদের পৃথিবী 
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৬ | গ্রহ-নক্ষত্্! " 

উপযুক্ত স্থান। সেখানে খবর-বাঁড়ী নাঁই, পাহাড়-পর্ববত প্রায়ই 
দেখা বায় না; বৃহ জলরাশি চারিদিকে ধু ধূ করে। 

জাহাজে চড়িয়া যখন সমুদ্রের উপর দিয়। যাওয়া যায়, তখন 

খুব দূরের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না। পৃথিবীর উপরটা 
হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাই এ ঢালু অংশ মাঝে দীড়াইয়া 
থাকিয়া দুরের জাহাজগুলিকে আড়াল দিয়া রাখে। তার 

পরে সেগুলি যতই নিকটে আসিতে থাকে, একে একে 
তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে। প্রথমে জাহাজের 

চোঙ কিংবা মাস্তল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কাম্র! 

ইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের তলাটা নজরে পড়ে। 

ফুট্বলের পরীক্ষাতেও আমরা উহ্াই দেখিয়াছিলাম । 

নীচের পিপীলিকা যখন উপরের পিপীলিকার সহিত দেখা 
করিতে চলিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা-শুনা হয় 

নাই। প্রথমে তাহার শুয়ো দেখ! গিয়াছিল, তার পরে আরো৷ 

অগ্রসর হইলে তাহার পা-গুলি-পর্যস্ত ক্রমে ক্রমে দেখা 

গিয়াছিল। সীকোর উপর দিয়। গাড়ী আসার উদাহরণেও 

আমরা এঁ-রকমটাই দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ 

একেবারে দেখা যায় নাই; প্রথমে গাড়োয়ান, তার পরে গাড়ীর 
ছাদ, তার পরে গরুর মাথা-এবং শেষে গাড়ীর সকল অংশ 
দেখা গিয়াছিল। খোলা সমুত্রের উপর দিয়া জাহাজের 

যাওয়া-আসাতেও এঁ-প্রকার দেখা গেল। কাজেই স্বীকার 

করিতে হইতেছে, আমাদের পৃথিবীটা ফুট্বলের মত ঢালু। 
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_ ছ্ু'চার মাইল জমিতে এই ঢাল বুঝা! যায় না) সমুদ্রের 

মাঝে জাহাজের উপরে দীড়াইয়া যখন অনেক দুরের 

জাহাজকে আসিতে দেখা যায়, তখনি উহ! জানা যায় । .. 

ফুটবলের বেড় মাপিলে তাহা দেড় ফিট ৰা ছুই ফিটের 

অধিক হয় না; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায় পঁচিশ হাজার 
মাইল এবং মাটির ভিতর দিয়! মাঝখানটা মাপিলে প্রায় চারি 

হাজার মাইল হুইয়! দাড়ায় । আমাদের পৃথিবীকে ফুউ্বলের 
সঙ্গে তুলনা করা গেল বটে, কিন্তু এই ফুট্বলটি যে কত বড় 
তাহা! অনায়াসে অনুমান করা! যাইতে পারে। তার উপরে 

আবার পণ্ডিতের! বলেন, বিনা সূতায় ফুটবলকে আকাশে 

ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, আমাদের গোলাকার বুহুশ 

পৃথিবীটি ঠিক সেই-রকম আকাশে বিনা-সৃতায় ঝুলিয়া দৌড়া- 
দৌড়ি করিতেছে । আমর! পৃথিবীর উপরকার ক্ষুত্র প্রাণী, 
কাজেই আমরাও পৃথিবীর ঘাড়ে চাপিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সত্যই চলিতেছে 

তাহার প্রমাণ কোথায় ?-_ইহার প্রমাণ আছে। গাড়ী, 

নৌকা ব! চ্টীমারে চাপিয়া চলিবার সময়ে চাকার শব্দে, 
জলের শব্দে এবং তাহার হেলা-দোলাতে জামরা বুঝিতে 

পারি, যে আমরা চলিতেছি। পুথিবী চলিবার সময়ে সে-প্রকার 
কাপুনি দেয় না, হেলে না, দোলে ন! এবং শবকও করে না; 

কাজেই আমরা পৃথিবীতে চাপিয়া চলিয়াও বুঝিতে পারি ন 

যে, আমরা চলিতেছি-। .মহালমুদ্রের মাঝে যদি এমন 
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একখানি চ্টীমারে চড়িয়া যাওয়া যায় যে, যাহার কলের ঝন্- 
ঝনানি নাই, হেলা-দোল! নাই, তাহা হইলে যেমন আমরা 

বুঝিতে পারি না যে, ্টীমার চলিতেছে কি ীড়াইয়া আছে, 
তেমনি নিঃশব্দ অচঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি 
করিয়াও আমার তাহার চল! বুঝিতে পারি না। এই কথাট! 

থুব অদ্ভুত, কিন্তু অদ্ভুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। 
প্রাতে বিছানা! ছাড়িয়া উঠিলেই আমরা সূর্যকে 

পূর্বদিকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। তার পরে যত 

বেলা বাড়িতে থাকে, সূর্য্য তত আকাশের উপরে উঠিতে 
থাকে; শেষে বারোটার পরে পশ্চিমে হেলিয়। সন্ধ্যার সময়ে 

পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অন্ত যায়। রাত্রিতেও দেখা যায়, 
চাদও সেই রকম করে। চাদ যেখানেই থাকুক্, এক-একটু 
করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম 

আকাশে অস্ত যায়। কেবল চাদ নয়, রাত্রিতে যেসকল 

ছোট-বড় নক্ষত্র আকাশে উদ্দিত হয়, তাহারাও পুর্ববদিক্ 

হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। 

চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্রদের এই পুর্ব হুইতে পশ্চিমে 
গিয়া অন্ত যাইবার কারণ তোমর!1 বলিতে পার কি? পাখী 

যেমন আমাদের বাড়ীর পূর্ববদিকের আম গাছ হুইভে উড়িয়া 

মাথার উপর: দ্দিয়া চলে এবং শেষে পশ্চিম দিকের বটগাছে 

গিয়া বসে, চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্রগুলি কি সেই-রকমে 
আকাশের উপর দিয় উড়িয্রা চলে? ইহারা পুর্বব হইতে 
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সত্যই যে পশ্চিমে চলিয়া অস্ত যায়, তাহ! অস্বীকার করা 

যায় না, কারণ, ইহা আমরা নিজের চোখেই দেখিতে পাই। 
কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, ঠিক উল্টা কথা । ইহার! বলেন, 

সূর্য্য ও নক্ষত্রের আকাশে স্হির হইয়া দীড়াইয়া আছে; 
আমাদেরপৃথিবীই কেবল লাটু;র মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক 
গোলাকার পথে সুর্যের চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে। 
ইহাতেই সূর্য্যের ও নক্ষত্রদের উদয়-অন্ত দেখা যায় । 

বোধ হয় এই কথাট৷ বুঝিলে না । আচ্ছা মনে কর, 
তুমি যেন সৃষ্য হুইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়! দাড়াইলে 

এবং তোমার বন্ধু ধরণীকে বলিলে, “আমার চারিদিকে 

ঘুরিয়া বেড়াও 1” ধরণী তোমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। এখন যেন তুমি তাহাকে বলিলে, “উহু 2! হ'ল 

না। তুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার 

চারদিকে ঘুরে বেড়াও।৮ ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, 

কিন্তু মনে কর, যেন সে তোমার কথায় নিজে ঘুরপাক 

খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং 

তুমি মাঝে স্থির হইয়া দাড়াইয়া আমোদ দেখিতে লাগিলে। 

এই ঘুরপাক-খেল1 হইতে বুঝা বাইতেছে যে, তুমি 
স্থির আছ, ধরণীই ঘুরিতেছে । পণ্ডিতের! বলেন, পৃথিবীকে 

লইয়া আমাদের সূর্য্য মহাকাশে এই-রকম একট! ঘুরপাক 

খেল! করে। সূধ্য তোমারি মত আকাশে স্থির হুইয়৷ 
ধাড়াইয়া থাকে এবং আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত সূর্য্যের 
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চারিদিকে ঘুরিয়৷ বেড়ায় । কেবল ঘুরিয়! বেড়ানো নয়, 

ধরণী যেমন নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে 

ঘুরিয়াছিল, আমাদের পুথিবীও ঠিক সেই-রকমেই নিজে 
ঘুরপাক খাইতে খাইতে সৃষ্যকে প্রদক্ষিণ করে। 

আর একট! উদাহরণ দেওয়া! যাইতে পারে। 

মনে কর; যেন একটি পরিক্ষার টেবিলের মাঝে একটা! 
ল্যাম্প, রাখিয়া, সেই টেবিলের উপরেই একট! লাট, ঘুরানো 
যাইতেছে । এখন যদি এই লাট,কে ল্যাস্পের চারিদিকে 

চালাইয়া লওয়া হয়” তবে আমাদের সেই ঘুরপাক-খেলার 

ধরণীর মত লাটু, নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে ল্যাম্পের চারিদিকে 

প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে । পণ্ডিতের! বলেন, সুধ্য ল্যাম্পের 

মত স্থির হইয়৷ আকাশে ফড়াইয়া আছে ; আমাদের পৃথিবী- 
টাই কেবল নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে সুধ্যের চারিদিকে 
দিবারাত্রি ঘুরিয়া মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে 

তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু পৃথিবী এই 

রকমে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে তিনশত পঁয়ষট্ি দিন লয়। 
পঞ্ডিতের! এ-সব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি- 

রকমে স্থির করিলেন, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব । 
আমরা খন রেলের গাড়ীতে চড়িয়৷ কোনো স্থানে যাই, 

তখন পথের পাশের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ- 
পালার দিকে তাকাইলে মনে করি, আমরা যেদিকে বাইতেছি, 
পথের ধারের এ জিনিষগুলা যেন ঠিক তাহার উল্টা দিকে 
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ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকায় চড়িয়া যখন ধাওয়া যায়, তখনো 
নদীর ধারের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ও. ঘাটে-বাঁধা' নৌকা- 

শুলিকেও এ-রকম উপ্ট! দিকে চলিতে দেখা ষায়। বলা 
বাহুল্য, ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালা চলে না, চলি আমরাই। কি্জু 

মনে হয়, ধেন পথের পাশের সব জিনিষই ছুটিয়া চলিয়াছে। 

পণ্ডিতেরা আমাদের চোখের এই ভূলটাকে দেখিয়া 
বলেন, আমরা যেমন রেলের গাড়ী বা নৌকায় চড়ি, আমরা 
সকলেই সেই প্রকারে পৃথিবীতে চড়িয়া বসিয়া আছি। 

কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের ঘাড়ে লইয়া লা, 

মত বন্বন্ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্বব দিকে 

ঘুরিতেছে। কাজেই, সূর্য্য তারা প্রভৃতি যে-সকল জিনিষ 
আকাশে স্থির হুইয়া দীাড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে আমরা 

উল্ট।দিকে অর্থাৎ পুর্ব হইতে পশ্চিম-দিকে চলিতে দেখি । 

গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে যাহা দেখিতে পাই, পুথিবীর 
মত একট! প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়িলে যে, আমরা তাহাই 

দেখিতে পাইব, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই হুইতে পারে না। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, গাড়ী বা নৌকা যখন ঝাঁকুনি না 
দিয়া নিঃশব্দে চলে, তখন চোথ্ বুজিয়! বসিয়া থাকিলে, 

চলিতেছি কি না তাছা আমরা বুঝিতে পারি মা। জানালায় 

উঁকি দিলে বখন দ্নেখা যায় যে, পথের পাশের গাছ-পালা 
নদীর ধারের ঘর-বাড়ী চলিতেছে, তখন এই সব দেখিয়াই ঠিক 

করিতে হয় যে, গাড়ী বা নৌকা চলিতেছে । পৃথিবী ঝ্নাকুনি 
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ন৷ দিয়া তাহার উপরকার মানুষ-গরু, ঘর-বাড়ী ও পাহাড়- 

পর্ববতকে বুকে লইয়। নিঃশব লাটুর মত ঘুরিতেছে, কাজেই 
পৃথিবীর ঘোরা আমরা বুঝিতে পারি না। পথের ধারের 

গাছ-পালা স্থির আছে, কি চলিতেছে দেখিয়া যেমন আমরা 
গাড়ী চলিতেছে কি না বুঝিয়া লই, এখানেও তেমনি 

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা চলিতেছে কি ন৷ দেখিয়া, 

পৃথিবী চলিতেছে কি না বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিনই সূর্য্য 
পূর্বে উদ্দিত হইয়া পশ্চিমে অন্ত যাইতেছে এবং রান্রিতেও 
নক্ষত্রের দলে দলে পূর্বব হইতে পশ্চিমে ডুবিতেছে। কাজেই 

স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের প্রথিবী পশ্চিম হইতে 

পুর্ববপাকে লাট,র মত ঘুরিতেছে বলিয়।ই, তাহাদিগকে আমরা 
পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে দেখিতেছি । 

সুধ্যের উদয় হুইলে দিন হয় এবং -তাহা অস্ত গেলেই 

রাত্রি হয়। কাজেই সূধ্য আমাদের দিন ও রাত্রির কারণ, এ- 
কথা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। পৃথিবী লাটর মত ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই যে, দিন-রাত্রি হয়, তাহা এখন বুঝ! ষাইবে। 

মনে করা যাউক, যেন টেবিলের উপরে একট! ল্যাম্প, 
জ্বলিতেছে। এটা যেন আমাদের ছোট সূর্য্য । সূর্য্য যেমন 

আকাশের মাঝে ফ্াড়াইয়। তাপ ও আলোক ছড়ায়, টেবিলের 
উপর ফীড়াইয়। ল্যাম্পও চারিদিকে সেই প্রকারে তাপ ও 

আলোক ছড়াইতেছে। | 

তার পরে মনে করা যাউক, এই ল্যাম্পেরই পাশে 



শি 
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একটা বড় রকমের লাটুং তার হুলের উপরে দাড়াইয়া 

বন্-বন্ করিয়া ঘুরিতেছে । এই লা, যেন আমাদের পৃথিবী। 
ইহারি উপরে যেন আমাদের ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সব 

টেবিল-্যাম্প ও লা, 

দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্ববত সকলি রহিয়াছে । লাট,ও 

ঘুরপাক-খায়, পৃথিবীও ঘুরপাক খায়, কাজেই লাট,কে পৃথিবী 

বলিয়া মনে কর! ভুল হইল না। 

এখন ছবির দিকে একবার তাকাইলেই তোমরা বুঝিতে 

পারিবে, লাটুর ষে আধখান! ল্যাম্পের আলোর দিকে আছে, 
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কেবল তাহাতেই আলো!-পড়্িতেছে.; পিছনের দিকটায় একে- 

বারে অন্ধকার । লাটু বদি ক্রমাগত লা ঘুরিয়া স্থির. হইয়া 
দাড়াইয়। থাকিত, তাছু' হইলে চিরদিন ধরিয়া! উহার এক 

ংশের উপরেই আলো! পৃড়িত। কিন্ত লা্টুস্থির নাই; কাজেই 

_ €ষে আধখানায় এখন আলো পড়িতেছে, একটু পরে তাহাই 

পিছনে গিয়। অন্ধকারে ডুবিতেছে এবং ঘাহা পিছনের অন্ধকারে 

ছিল, তাহা ল্যাম্পের সম্মুখে আসিয়া আলোকিত হইতেছে । 

এখন লাটুর আলোয় থাকাকে যদি দিন ধরা যায় এবং 

অন্ধকারে যাওয়াকে রাত্রি বলা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা 

যাইতেছে যে, লাটুর প্রত্যেক অংশে একবার দিন হইয়া 

একটু পরেই রাত্রি হইতেছে । আমাদের পৃথিবী সত্যই একটা 

বড় লাটুর মত ঘুরপাক খাইতেছে এবং সূর্ধ্য মাঝখানে 
ধাড়াইয় একটা প্রকাণ্ড ল্যাম্পের মত আলো দিতেছে। 

কাঃ ভি পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ একবার আলোকিত হইয়া. 

বে, তি অন্ধকারে ডুবিতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় নাকি? 

ঠিক 'এই-রকমেই দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর 
দিন চিরকাল ধরিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে । পৃথিবী 

একবার ঘুরপাক দিতে চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। এই জন্য 
আমাদের দ্িনরাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা । 

ছবিতে লাটু, তাহার হুলের উপরে ঠিকু সোজা হইয়া 

গঘুরিতেছে না। পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজা 
হুইয়। ঘুর না। তোমাদের খেলার লা, যেমন কখনো কখনো 
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ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরে, পৃথিবী ঠিক সেই-রকমেই ঘাড় বাকা ইয়া 
ঘুরপাক খায়। গ্রীক্ষকালের দিন যে কিরূপ দীর্ঘ এবং 
শীতকালের রাত্রি যে কত বড়, তাহ! তোমরা নিশ্চয়ই 

দেখিয়াছ। পৃথিবী তাহার মেরুদ্বণ্ডের উপরে বীক্ষিয়া ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই, দিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি 

হয়। তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছয় 

মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা তোমরা গল্পে শুনিয়াছ, 

তাহাও পৃথিবী ঘাড় বাকাইয়া ঘুরে বলিয়া হয়। 
পৃথিবীর মেরুদণ্ড কতট! বাকিয়া থাকে, তোমাদের 

স্কুলের একটা গ্লেব্ দেখিলেই তাহা! বুঝিবে । আমরা এখানে 

সেই গ্লোব, লইয়াই দুখান! ছবি দিলাম। 

২. ল্যাম্প, ও গ্লোব্-১ম চিত্র 

প্রথম ছবিখানিতে একটি ল্যাম্প জলিতেছে এং 
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ল্যাম্পের পাশে গ্লোব রহিয়াছে । ল্যাম্প, যেন সধ্য এবং 
গ্লোব যেন তোমাদের পৃথিবী । 

গ্লোব, পৃথিবীরই মত মেরুদণ্ড বাঁকাইয়৷ আছে বলিয়া, 
ল্যাম্পের আলো উহার উপরের মেরু-প্রদেশকে আচ্ছন্ন 

করিয়া রহিয়াছে। এখন যদ্দি তোমর গ্লোব্টিকে বন্বন্ 
করিয়৷ ঘুরাইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ঘুরপাক 

খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরুপ্রদেশ কখনই 

অন্ধকারের মধ্যে যাইবে না । পৃথিবী যখন এই-রকম অবস্থায় 
দাড়াইয়। ঘুরপাক খায়, তখন তাহারে! উত্তর মেরুতে রাত্রির 
অন্ধকার আসে না। এজন্য সেখানে বহুকাল রাত্রি হয় না। 

ল্যাম্প, ও গ্লোব-_-২য় চিত্র 

দ্বিতীয় চিত্রে দেখিতে পাইবে, গ্লোবের উপর দিকের 
মেরুতে অন্ধকার আসিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী যখন এই- 
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রকম অবস্থায় আসিয়া দীড়ায় তখন তাহারে উত্তর-মেরুতে 

অন্ধকার আসে । এই অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকিলে 
একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে আসিয়া পড়ে না। 

মেরু-প্রদেশে এই রকমে অনেক দিন ধরিয়া রাত্রিই চলে। 

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, 

পৃথিবী ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিন-রাত্রির 

পরিমাণের এত কমিবেশি হয়। প্রতিবসরে গ্রীক্ম বর্ষা 

প্রভৃতি যে-সব খতু পৃথিবীতে একে একে দেখ! দেয়, 
তাহারাও কতকট! এ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। দিন 

বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম হয়; তখনকার ছোট 

রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছাঁড়িয়৷ ঠাণ্ডা হইতে পারে না, 

কাজেই খুব গ্রীষ্ম হয়। ইহাই গ্রীক্ষকাল। যখন দিন 
ছোট হয়, তখন মাটি-পাথর গরম হইতে না হুইতে রাত্রি 
আসে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব জিনিস ভয়ানক ঠাণ্ডা 
হইয়া! পড়ে। ইহাই শীতকাল । এই কারণ ছাড়া, খতু- 
পরিবর্তনের আরো অনেক কারণ আছে। তোমরা যখন 

প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িবে, তখন সেগুলি বুঝিবে। 

চে 
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আমন্র। এপধ্যস্ত'কেবল পৃথিবীর কথাই বলিলাম। পৃথিবী 

ছাড়৷ আমাদের জানা-শুনা আর যে-সকল তারা আকাশে 

আছে, এখন একে একে তাহাদের কথা বলিব। 

আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লাটটুর মত 

নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পঁয়ষটি দিনে 

সূর্যকে ঘুরিয়া আমে। কিন্তু তাই বলিয়া! একা পৃথিবীই 

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী ছাড়া আরো সাভিটি 

ছোট-বড় পৃথিবীর মত নক্ষত্র সর্বর্দা সূর্যের চারিদিকে প্রায় 

গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সবগুলিই 

যে, কাছাকাছি থাকিস সর্ধ্যকে বেড়িয়া। ঘুরিতেছে তাহা নয়। 

কেহ সূর্য্যের খুব কাছে আছে; কেহ আরো একটু দূরে 
আছে; কেহ-বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একটা 

প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া৷ ইহারা সূধ্যকে প্রদক্ষিণ -করিতেছে এবং 

সূর্য মাঝে দাড়াইয়া আছে। কাহারো! এমন সাধ্য নাই যে, 

ঘোর! বন্ধ রাখিয়া একটু দীড়ায়। চোখে ঠুলি-বাঁধা গরু যেমন 
ঘানীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়, সূর্য্ের চারিদিকে 

সেই-রকম আটুটা পৃথিবী দিবারাত্রি পাঁক খাইতেছে। ঘানীর 
বলদ দড়াদড়ি দিয়া ঘানীর সঙ্গে বাধা থাকে । অবশ্য এই 

পৃথিবীগুলাকে সূর্য্য দড়াদড়ি দিয়! বাঁধিয়া রাখে নাই; কিন্তু 

সূর্য্যের আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই 'দড়াদড়ির কাজ 
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করে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, সূর্যের আকর্ষণ না 

মানিয়া একটু এদিক্-ওদিকে যায়। চুম্বক যেমন লোহাকে 
টানিয়া রাখে, এই টান যেন সেই রকমের | 

আমাদের পৃথিবী এবং আরো৷ যেটি! চার সৃষ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, জ্যোতিবিবৎ পণ্ডিতেরা তাহাদের এক- 

একটা নাম দিয়াছেন। খুব কাছে থাকিয়া যেটি সৃধ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ; তার পরে শুক্র এবং 

তার.পরেই আমাদের এই পৃথিবী । পুথিবী যে-পথে সুধ্যকে 

প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার বাহিরে মঙ্গল বুহুস্পতি শনি 

ইউরেনাস্ এবং পে দুরে দূরে থাকিয়া সুধ্যের 

চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহা হইলে বুধ ধু শুক্র পুথিবী মঙ্গল 

বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ এবং নেপ্চুন্ ই ই সৃত্যের 

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে হাজার হাজার 

নক্ষত্র আছে, তাহাদের সকলে সুধ্যের চারিদিকে ঘুরে না, 

কেবল এই আট্টিই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই জন্য 

জ্যোতিষীরা এগুলির একটা পৃথক্ নাম দিয়াছেন ।...উঁহারা, 
বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ সকলকৈই 
গ্রহ বলিয়৷ থাকেন। | 

গ্রহ ছাড়া আকাশে যত ছোট-বড় আলোকের বিন্দু 

দেখা যায়, তাহারা সকলেই নক্ষত্র বা তারা । ইহাদের সঙ্গে 

আমাদের সূর্ধ্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। এরা নিজেরাই একটা! 
একটা প্রকাণ্ড সূর্য এবং তাহাদের রাজ্য সুর্যের রাজ্য হইতে 

2 থা, 

চর 
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আমরা দেখিতে পাই, যেখানে দুটো রাস্তা কাটিয়। 

চলিয়াছে সেখানে গাড়ীতে গাড়ীতে, মানুষে শীড়ীতে ধাক 

লাগার সম্ভাবনা থাকে ।. 

মনে কর, তোমাদের বাজারের মধ্যে যে চৌরাস্তা আছে, 
তাহার একটা রাস্তা ধরিয়া একটা গরুর গাড়ী এবং আর 

একটা রাস্তা ধরিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক চৌমাথায় 

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই অবস্থায় যদি একখানা 

গাড়ীর গাঁড়োয়ান তাহার গাড়ীকে না থামায় বা পাশ কাটাইয়। 

গাড়ীখানিকে না চালায়, তাহ! হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয় ; 

গাড়ীতে গাড়ীতে ধাকা লাগে! 

পুথিবীর পথ যদি শুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া 
চলিত, তাহা হইলে ঠিক এই-রকম বিপদেরই সস্তাবনা 

থাকিত। তখন হয় ত এমন দ্দিন আসিত, যখন দুই পথের 
চৌমাথায় পুথিবী, শুক্রের বা মঙ্গলের মুখোমুখী আসিয়া 
পড়িত এবং একটা অপরটাকে ধাক্কা দিয়া একবারে চুরমার 
হইত ; ভগবান কোনো গ্রহের পথের উপরে অন্য গ্রহের 

পথকে মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহেরা বেশ নিশ্চিস্ত 

হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । ্ 
গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা-ফেরার মধ্যে আর একটা বড় 

আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে । কোনো গোলাকার পথে ঘুরিতে 

গেলে বাঁদিক থেকে ডানদিকে অথবা ডানদিক থেকে বাঁ" 

দিকে ঘুর ষায়। ঘড়ির কাটা গোলাকার পথে দিবারাত্রি 
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ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে 

স্পষ্ট বুঝিতে “পারিবে, ছুটে! কাটাই বাঁদিক হইতে ডান 
দিকে ঘুরিতেছে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, বুধ শুক্র পৃথিবী 

মঙ্গল প্রভৃতি যে আটটি গ্রহ সূর্ধ্যকে মাঝে রাখিয়া গোলাকার 
পথে ঘুরিতেছে, তাহারাও ঘড়ির কাটার মত একমুখো হইয়। 

পশ্চিম হইতে পূর্বে ছুটিয়া' চলিয়াছে। কেবল ইহাই 
নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে-সকল উপগ্রহ অর্থাৎ চাদ ঘুরিয়া 

বেড়ায়, তাহাদের প্রায় সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষা 

করিয়া একই পাকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় যে 
একবার ঘুরপাক খায়, অপর গ্রহেরাও এক একটা নিদিষ্ট 
সময়ে এ-রকম ঘুরপাক দেয়। ইহাদেরও ঘুরপাক দেওয়ার 

দিক্, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক । 

ছোটবড় গ্রহ-উপগ্রহের! যে ঠিক একই পাকে ঘুরিতেছে : 

এটা কি একটা আশ্চর্যের বিষয় নয় ? একই রাজার রাজ্যে 

যত আইন-কানুন থাকে সকলই এক হয়। এক প্রজার 

জন্য এক রকম আইন এবং আর প্রজার জন্য ঠিক তার 
উল্টা আইন, এমনটি কোনো রাজ্যেই দেখা যায় না। 

আমাদের গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়া 

রাজতক্ত প্রজার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রাজাটি কে 

তাহা জান কি ?1-সূর্য্ই সেই রাজা । অবশ্য রাজার রাজা 
জগদীশ্বর সকলের মাথার উপরে আছেন। কিন্তু যে রাজার 

অধীনে ইহার! প্রত্যক্ষভাবে চলা-ফেরা করে, তাহার শাসন 
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এমনি কড়া যে, প্রজাদের চাল-চলনে একটুও এদিক্-ওদিক্ 

হইবার উপায় নাই। 

সুধ্যকে আমাদের এই জগতের রাজা! বলিলাম। কিন্তু 

ইহাকে গ্রহ-উপগ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার 

সন্তানদের আকৃতি-প্রকৃতি চাল-চলনে অনেক মিল দেখা 
যায়। রাম ও যছু ছুই ভাই এবং মালতী তাহাদের বোন। 

যদি একটু মন দিয়া তাহাদের চাল-চলন আকৃতি-প্রকৃতি 

লক্ষ্য কর, তবে তাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে পাইবে । 

চুলের রউ গায়ের র$৬ চোখের তারার রউ হাসি-কান্না এবং 

চলাফেরার মধ্যে অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে। 

কাজেই দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে 

অনায়াসে অনুমান কর! যাইতে পারে যে, তাহারা একই 

পিতার সন্তান বা একই পরিবারের লোক । গ্রহ-উপগ্রহ 

দেরও চাল-চলন গতিবিধির মধ্যে এই রকম মিল দেখিয়াই 

পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, তাহারা একই পিতার সন্তান। সুষ্যই 
এককালে নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়া বুধ শুক্র 

পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ ও তাহাদের চারিদিকের টাদগুলিকে 
স্থষ্টি করিয়াছে । বড়ই আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? আমরা 

পরে এ-সম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিব। 
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05৮1 | 
এব্ছা সুধ্য মাঝে দাড়াইয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি 

ছোট-বড় আট্টি গ্রহকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে । 
ইহা দেখিয়াই আমরা মনে ভাবিয়া লইতে পারি, সুর্য কম 

জিনিস নয়। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহটি আছে, তাহাকে 

টানিয়া শাসনে রাখা সহজ । কিন্তুুই শত আশি কো 
মাইল তফাতে, নেপৃচুন নামে যে গ্রহটি-রহিয়াছে, তাঁহকৈও + 

টানিয়৷ ঘুরাইতে থাক] বড় কম কথা নয়। 

সত্যই সুধ্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস। আমাদের পৃথিবী 
যে কত বড় তোমরা তাহ জান। সেই-রকম তেরো লক্ষ 

পৃথিবী জোড়া দিলে তবে সূর্ধ্যকে নির্মাণ করা যায়। মনে 
কর, কুমারের দোকানে ফর্মাইস্ দিয়া একট! মাটির জালা 

তৈয়ার করানো গেল। ইহার ভিতরকার ফাঁক সব জায়- 
গাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদি এই জালাকে সূর্য্য 
বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী হইয় 

ঈ্াড়ায় একটা ছোট মটরের মত। এই রকম জালায় কত 

মটর রাখা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের 

ডালে তোমাদের বাড়ীর চার পাঁচটি লোকের এক বশুসরের 

খাওয়াই চলিয়া যাইবে। সূর্য্য যদি একটা বড় জালা হয়, 

তবে আমাদের পৃথিবী হয় একট ছোট মটর | এখন ভাবিয়া 

দেখ, সূষ্য কত বড়। , 
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আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী ষতই বড় 
হউক, তাহাকে ঘুরিয়া আস! আজ্তকাল শক্ত নয় । 

কলিকাতা হইতে জাহাজে বাহির হইয়া ভারত মহাসাগর 

পার হওয়া গেল; তার পরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া ও 

তূমধ্য সাগর অতিক্রম করিয়া ইংলগ্ডের কাছে এট্লান্টিক্ 
মহাসাগরে পড়া গেল। তার পরে আমেরিক। পার হইয়া 

প্রশাস্ত মহাসাগরের জাপান চীন ইত্যাদি ছাড়িয়া আবার 

কলিকাতায় পৌছানো গেল। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া 
অনেকেই আজকাল এই-রকমে ভ্রমণ করেন। অবশ্য 

জাহাজে করিয়া যাইতে সময় বেশি লাগে। মনে কর, 

পৃথিবী ঘিরিয়! একটা প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং 
আমরা সেই লাইনের যেন একটা ডাকগাড়ীতে চাপিয়াছি । 

গাড়ী কোনো! ফেশনে না থামিয়! যেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল 
বেগে দিবারাত্রি ছু হু করিয়া চলিয়াছে। এ-রকমে পৃথিবী 

ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে বলিতে পার কি? আমরা 

হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তিন সপ্তাহের অর্থাৎ একুশ দিনের 

বেশি সময় লাগে না। 

এখন মনে কর, যেন আমাদের সূর্য্যকে ঘিরিয়াও এঁ- 
রকম একটা রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন 

তাহারি এক ডাকগাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছি। গাড়ী বাশী 

বাজাইয়া হু হু করিয়া অবিরাম দিনরাত্রি চলিতে লাগিল। 

আমরা কত দিনে সুর্যের উপরে একবার বেড় দিয়া চলিয়া 
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আমিব বলিতে পার কি? আমরা ইহারো৷ একট! হিসাব 

করিয়া দেখিয়াছি। গাড়ীখানা ঠিক সাত বগুসর ধরিয়া 
দিবারাত্রি না চলিলে সূর্ধ্যকে বেড় দিতে পারিবে না, অর্থাৎ 
আমাদের সাত বৎসরের খাবার ও কাপড়-চোপড় ডাকগাড়ীর 

পিছনের একখানি মালগাড়ীতে বোঝাই দিয়া তবে যাত্রা আরস্তু 

করিতে হইবে । পৃথিবীর উপর দিয়া ঘুরিয়া আমিতে একুশ 
দিন লাগে, আর সুর্যের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে সাত 

বগসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত ছোট এবং সূর্য্য 
কত বড় ! 

আমরা কিন্তু এত বড় সূর্ধ্যকে ও পৃথিবী হইতে একখানি 

রেকাবির মত দেখি । কাজেই বুঝা যাইতেছে, সূর্য্য পৃথিবী 
হইতে অনেক দূরে আছে। অনেক দুর হইতে দেখিলে, 
সব জিনিসকেই ছোট দেখায়। খুব বড় ঘুঁড়িতে শক্ত 
সূতা বাঁধিয়া খন উড়ানো যায়, তখন সেটি কত ছোট 

দেখায় দেখিয়াছ কি? বোধ হয় তাহা ষেন তোমার এই 

বইখানিরই মত ছোট । কিন্তু নীচে নামাইয়া দেখিলে বুঝ! 

যায়, ঘুড়ি কত বড়। তাই তোমাদের বলিতেছিলাম, 

সূর্য্য যে অনেক দুরে আছে, তাহা উহার রেকাবির মত ছোট 
আকারটি দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক দুরে না থাকিলে, 

এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে কেন এত ছোট দেখাইবে ? 

যাহা হউক, জ্যোতিবিব পপ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে 
সূর্যের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মোটামুটি হিসাবে 
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এই দূরত্বের পরিমাণ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সুষ্য 
পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে বুঝিলে কি? এক শতের দশ 
গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে এক লক্ষ হয় এবং 

এক লক্ষের এক শত গুণে এক কোটি হয়। আমাদের কাছ 
হইতে সূর্য্য এই রকম নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দুরে আছে। 
এবার বুঝিলে কি ?--বোধ হয় বুঝিলে না। পৃথিবীতে 

আমরা ছুই মাইল, চার মাইল, ন1 হয় হাজার মাইল লইয়া 

হিসাব করি । এখান হইতে ইংলগু মোটে দশ হাজার মাইল 

দুরে, তাই শুনিয়াই আমরা মনে ভাবি, এত দূর দেশ বুঝি 

আর নাই। কাজেই নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল যে কত 
দূর, আমর! তাহা কল্পনাই করিতে পারি না। 

আচ্ছা, একটা! উদাহরণ দিয়া সুয্যের দুরত্বটা 
বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আগেকার মত মনে কর, 

যেন আমাদের পৃথিবী হইতে একটা রেলের লাইন শুন্যের' 
উপর দিয়া আকাশ ভেদ করিয়া! সুধ্যে পৌছিয়াছে এবং এই 
লাইনে যেন একট! গাড়ী সূর্যে পৌছিবার জন্য ঘণ্টায় ত্রিশ 
মাইল বেগে দিবা-রাত্রি হুস্ হুস্ করিয়া চলিয়াছে। কত 
দিনে ইহ! সুধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, এখন বলিতে পার কি 1-_ 

আমন হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই-রকমে সূর্য্যে পৌছিতে 
গেলে তিনশত পঞ্চাশ বশসর রেলের গাড়ীতে থাকিতে 
হইবে, অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আকবর যেদিন সিংহাসনে 

আরোহণ করেন, সেই দিন যাত্র! সুরু করালে গাড়ীখানা 



সূধা টে 

সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লীতে অভিষেকের পূর্বেবে কখনই 

সূর্ধ্যে পৌছিতে পারিবে না । কি ভয়ানক দুরত্ব ! 
কিন্তু এত দূরে থাকিয়াও ত সুধ্যের তেজ কম নয়! 

চৈত্র-বৈশাখ মাসে সুষ্ধের তেজের কথা মনে কর দেখি; 
সূধ্য যেন তখন আগুন বুষ্টি করিতে থাকে এবং তার 

আলোই বা কত! 

টাদকে আমর! দূর হইতে সুয্যের মতই বড় দেখি, কিন্তু 

চাদ ত এত আলো দেয় না এবং তার কিরণও ত গরম নয়। 

এই সব দেখিলে মনে হয় না কি যে সূর্য্যটা আগুন দিয়! গড়া । 
সত্যই সুধ্যকে আগুনে ঘিরিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ 

কোটি কোটি বগুসর ধরিয়৷ এই প্রকাণ্ড আগুন সূষ্য-লোকে 
জুলিতেছে। তাহারি তাপ আমরা এত দূরে পৃথিবীতে 
থাকিয়! বুঝিতে পারিতেছি এবং তাহারি আলোক আমাদের 

নিকট আসিয়া পৌছায় বলিয়া, আমরা পথ ঘাট মাঠ দেখিয়া 
চলিয়া-ফিরিয়৷ বেড়াইতেছি। ভাবিয়া দেখ, সেই প্রকাড 
সুধ্যকে ঘিরিয়া কি আগুনই জ্বলিতেছে! আমাদের 
রান্নাঘরের উননে যখন আগুন জলে, তখন তাহার তাপ হয় 
ত দু-হাত কি দশ হাত তফাহ হইতে বুঝিতে পারি। কোটি 

কোটি মাইল দুরের তাপ যখন আমাদের কাছে এত অধিক 
বলিয়া বোধ হয়, তখন সুয্যের উপরকার সেই তাপ কত 

বেশি, মনে মনে ভাবিয়া দেখ । 

কিছু না ভুলিলে আগুন হয় না। উননে কাঠ প্রভৃতি 
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পুড়িলে তাপ জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু 
কয়লা ও নানা রকম গ্যাস্ জুলিয়া লাল হয়, তাই উননের 
কাঠ বা কয়লা আলো ও তাপ দেয় । বিদ্যুতের ল্যাম্পের 

ভিতরে যে একটা খুব সরু তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়! 

বিদ্যুৎ গেলেই সেটা গরম হয় এবং সেই গরমে তাছা লাল 

হইয়া ব| সাদা হইয়! জ্বলিতে থাকে । ইহাতেই আমরা 

বিদ্যুতের ল্যাম্প হইতে আলো পাই এবং তাহার কাছে 

হাত রাখিলে তাপ নাই। 

ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সূর্ধ্ে কি জবলিতেছে 
বলিতে পার কি ?-_-জ্যোতির্ব্বিত পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর 

দিয়াছেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের 

পৃথিবীর উপরে যেমন মাটি পাথর বালি কাকর আছে, সুর্য 
তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাম্প; এই 

বাস্পই জ্বলিয়া এত তাপও আলোক 'দেয়। মস্ত সূর্য্যটা 
এই-রকম বাষ্প দিয়! প্রস্তুত বলিয়া, সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে যত 
গুণ বড়, উহার ওজন তত গুণ অধিক নয়। সূর্য্য যে বান্প 

দিয়া প্রস্তুত, তাহা আনিয়। বদি একটা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া! 

ওজন কর এবং তার পরে সেই হাঁড়ি খালি করিয়া তাহাতে 

আমাদের পৃথিবীর মাটি লইয়া ওজন কর, তাহা হইলে 

দেখিবে পৃথিবীর মাটির ওজন সূর্য্যের বাম্পের ওজনের প্রায় 
চারিগুগ বেশি হইয়াছে। সূর্য্য দূরে থাকিয়া এত জীক-জমক 
দেখাইলেও, তাহার দেহট! থুব হাল্কা ! 
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সুধ্যের দেহ জ্বলন্ত বাম্প দরিয়া গড়া, কিন্ত্ত তাই বলিয়া 

যেন মনে করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস ষেমন 

বাষ্প, সেই-রকম বাম্প দিয়া সূর্যের শরীরখানি গড় 
হইয়াছে। বাম্পকে ছোট পাত্রে আট্কাইয়া চাপ দ্দিলে তাহা 

আকারে ছোট হইয়! যেমন খুব ঘন হয়, সূর্য্যের গোলাকার যে 
অংশটাকে আমর! চোখে দেখিতে পাই, তাহা এঁ-রকম ঘন 

বা তরল বাম্প দিয়াই প্রস্তত। মাটি পাথর বালি কাকর 

জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীকে যেমন একটা গোলাকার বস্তু করিয়া 

তুলিয়াছে, খুব ঘন জ্বলন্ত বাস্প একত্র হইয়! সেই-রকমে সূর্য্যকে 
একট! ভয়ানক বড় গোলাকার বস্তুর মত করিয়া গড়িয়ছে। 

কেবল মাটি পাথর বালি ও কাকর লইয়াই পৃথিবী নয়, 
পৃথিবীর ঠিক উপরে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বাতাস আছে । 
ইহাকেও পৃথিবীর অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পৃথিবীর 

গায়ে লাগিয়া থাকিয়া! ইহ! পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা 
করে। পৃথিবী বায়ুরাশিকে এমন জোরে নিজের চারিদিকে 

টানিয়া রাখে যে, কোনোক্রমে একটুও বাতাস পৃথিবী ছাড়িয়া 
পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের বাতাসকে 

কখনই পুথিবী-ছাড়া জিনিস বলা যায় না। 

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমগ্ডল কি-রকম, তাহা তোমাদের 

জানা আছে। বাতাস জিনিসটা একেবারে স্বচ্ছ; কাঠ 

পাথর ইটু প্রভৃতি জিনিস যেমন আমাদের দৃষ্টি আট্কাইয়! 

দেয়, বাতান সে-রকমে দৃষ্টি আট্কায় না। কাঠের ভিতর 
৪ ্ 
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দরিয়া বা. ইটের দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা কোনো 

জিনিস দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর ভিতর দিয়া সব জিনিসই 

দেখিতে পাই। এই জন্যই চন্দ্রসূষ্যের আলো ও নক্ষত্রেদের 

আলো পঁচিশ ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়া 

আমাদের পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাতাস 
লইয়াই আমাদের বায়ুমণ্ডল নয়, ইহার মধ্যে আবার মেঘ 

আছে। মেঘ জিনিসটা বাতাসের মত স্বচ্ছ নয়। তাই 

মেঘ উঠিলে চন্দ্র সুর্য নক্ষত্র সকলি ঢাকা পড়িয়৷ যায়। 

তার পরে আবার সেই মেঘে বৃষ্টি হয়; বাতাস ছুটাছুটি 
করিয়া ঝড় তোলে । সুয্যের চারিদিকেও আমাদের 

বায়ুমণ্ডলের মত বাম্পের আবরণ আছে। কিন্তু পৃথিবীকে 

ঘিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, সূর্যকে ঘিরিয়া 
সেই-রকম তিনটা আবরণ আছে॥ এই তিনটা লইয়াই 

সুধ্যের আকাশ । আমাদের পৃথিবী সূধ্যের মত জ্বলে না 
ইহার উপরট! বেশ ঠাণ্ডা এইজন্য পৃথিবীর বায়ুমণগ্ডলও ঠাণ্ডা । 
কিন্তু সূর্য দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, এইজন্য ইহার বাম্পের তিনটা 
আবরণও জ্বলিয়া-পুড়িয়। সর্ববদা তাপ ও আলোক দিতেছে ।' 

দুরবীণ দিয় সূর্য্যকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরণটা 
স্পষ্ট দেখা যায়। পৃথিবীর বাম্প-আবরণকে আমরা যেমন 
বায়ুমণ্ডল বলি, জ্যোতিষীরা সুধ্যের এই প্রথম বাম্প- 

আবরণকে আলোক-মগুল (17969991679) বলেন সূর্য্যের 

যত আলো এই আলোকমমগুল হইতে আসিয়া আমাদের 
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কাছে পৌছায়। আমাদের নদী-সমুদ্রের জল যেমন বাষ্প 
হইয়া আকাশের উপরে উঠে এবং সেখানে ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ 
উৎপন্ন করে, জ্যোতিষীরা বলেন, সূর্যের আলোকমগ্ল এ 
মেঘেরই মত কিছু । সূর্য্যের দেহের ভূলস্ত বাষ্প উপরে উঠিয়া 
একটু ঘন হইয়া গেলে আলোক-মগুলের সৃষ্টি হয়। 
কিন্তু আমাদের মেঘ যেমন আলো! দেয় না এবং তাপও 

দেয় না, সূর্যের আকাশের মেঘ সেরকম নয়। উহা 
সর্ববদাই উজ্জ্বল থাকে এবং খুব তাপ দেয়। সূর্য্যের আলোক- 
মগ্ডুলে যে মেঘের মত জিনিসই অধিক আছে, দূরবীণ দিয়া 

দেখিলে তাহা বুঝ! ধায়। দুরবীণে আলোক-মগুলের সকল 

অংশকে সমান উজ্জ্বল দেখায় না। ড্ুইং কাগজকে যেমন 

দানা-দানা উচু-নীচু দেখায় সুয্যের আলেক-মগ্ডলকে দেখিতে 

কতকটা সেই-রকম; স্বলন্ত মেঘগুলি সূষ্যের আকাশে ভাসিয়া 
ভাসিয়া এ-রকম উজ্জ্বল দানাগুলির স্থষ্টি করে। 

আমাদের বায়ুমণ্ডলের বড় বড় ঝড়ে কত গাছ উল্টাইয়া 

যায়, কত বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। 

সুষ্যের আলোক-মগুলেও প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল 

ব্যাপিয়া এই ঝড় পনেরো দিন, কুড়ি দিন, কখনো! কখনো 
এক মাস ধরিয়া চলিতে থকে । আগুনের মত জ্বলন্ত 

বাম্পরাশি এই-রকমে আলোড়িত হইয়া সূর্য্-লোকে কি 
ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মনে করিয়া দেখ। 



সুধ্যের কলঙ্ক 
চান্দের কলঙ্ক আছে, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ ॥ 

টাদের উপরে এ কলঙ্কের দাগগুলিকে লইয়া যে-সব গল্পের 

সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও তোমর! হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে, 

চাদে এক বুড়ি আছে, সে সেখানে এক কদম-তলায় বসিয়া 

চরকায় সূতা কাটিতেছে। কেহ বলে, টাদ এক সময়ে 

নাকি একটা শশক অর্থাৎ খরগোস চুরি করিয়াছিল এবং 

এই পাপের জন্য তার গায়ে সেই খরগোসটার চেহারা 

চিরদিনের জন্য আকা আছে। এ-সব গল্প, কখনই সত্য 

শি নয় । চাদের গায়ের 

পা  দাগগুলি যে কি, 
। তাহ! তোমাদের পরে 

১.1 বলিব। কিন্তু তোমা- 

. .. | দের বোধ হয় জান 
“ নাই যে, টাদের কল- 

স্বর ন্যায় সূষ্য্েরও 
৪ কলঙ্ক আছে। চাদের 

র্ধোর কল কলঙ্ক যেমন চির- 
দিনের মত তাহার গায়ে লাগানো থাকে, সুধ্যের কলঙ্ক অবশ্য 
সে-রকম থাকে না। দুদিন দশদিন বা মাসখানেক ধরিয়া 
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সূর্যের গায়ে এগুলি কালে! কালে দাগের মত দেখ! দেয় 

এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায় । এগুলি 

ৰড় মজার জিনিস। যদি ছোটখাটো দুরবীণ দিয়া সূর্য্যকে 
দেখার স্থবিধা পাও, তবে একবার সুষ্র্যের কলঙ্ক দেখিয়া 

লইয়ো। সুধ্যের কোনো-নী-কোনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায় 
সকল সময়েই দেখা যায়। 

কি-রকমে এই সকল কলঙ্কের সৃষ্টি হয়, এখন দেখা 
যাউক। 

আমাদের আকাশ এক-এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাকা 

খাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সে-সময়ে যদ্দি একটা 

প্রকাণ্ড ঝড় উঠে, তবে মেঘের অবস্থা কি-রকম হয়, তাহ 

লক্ষ্য করিয়াছ কি ?-_-ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন 

হয়ত মেঘের ফাঁক দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং 

মেঘের! এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে । 

মেঘ হইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছে; মনে কর, এমন 

সময়ে তুমি একট! ব্যোমযান বা এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও 

ঝড় ছাড়িয়া আকাশের খুব উপরে ভাসিয়। বেড়াইতেছ। 

তখন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ?--তোমার 

এরোপ্লেনের নীচে যে ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ববত 

আছে, তাহ! তোমার নজরেই পড়িবে না; কারণ, এরো- 

প্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহা তোমার দৃষ্টি আট্কাইয়া 
দিবে। মনে কর, একটা দম্কা হাওয়া আসিয়া যেন 
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নীচেকার মেঘের কতক অংশ উড়াইয়া দিল। এখন তুমি 
মেঘের এই ফাঁক দিয়া নিশ্চয় নীচের ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল 

সব দেখিতে পাইবে । এরোগ্নেনে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে 
যে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা দেখিয়াছিলে, কতক কতক 

মেঘ ঝড়ে উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার স্থানে স্থানে যেন এক- 

একটা গর্ত হইয়া! পড়িবে এবং এই গর্তের ভিতর দিয়া 
পৃথিবীর উপরকার গাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে। 
সূর্যের দেহে যে কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা সম্ভবত এই-রকম 
ঝড়েই জন্মে বলিয়া পণ্ডিতের! ঠিক করিয়াছেন। 

সুর্যের আলোক-মণগুলট! বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। লক্ষ 
লক্ষ মাইল জুড়িয়া নানা-রকম বাম্প ইহাতে জলে এবং 

পোড়ে। কাজেই জ্বলন্ত বাম্প ভয়ানক বেগে ছুটাছুটি 
করিয়া এবং ধাক্কাধাক্কি দিয়া সূর্য্যে প্রায়ই ঝড় উঠায়। 
ঝড় ছোটখাটো হইলে .আমরা এতদুরে থাকিয়া তাহার 
সন্ধানই করিতে পারি না, কিন্তু যখন বড় ঝড় উঠে, তখন 

আমরা তাহার পরিচয় পৃথিবীতে বসিয়া-বসিয়াই পাইতে 
থাকি। তখন ঝড়ের জোরে সুধ্যের আলোক-মগুলের জ্বলন্ত 

বাষ্প স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! যায়; কাজেই সেই সকল 
জায়গার ফীকে উহার আসল দেহটা আমাদের নজরে পড়িতে 
থাকে। তোমাদের পূর্বেবেই বলিয়াছি, আলোক-মগ্ডুলের 
তাপ ও আলোই সূর্যকে এত উজ্জ্বল ও গরম করিয়াছে । 
ঘে ঘন বাষ্প বা তরল দ্রব্য দিয়া সূর্য্ের আসল দেহটা নির্মিত, 
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তাহা খুব উজ্জ্বল নয় এবং গরমও নয়। এই জন্যই অত্যন্ত 

উজ্জ্বল আলোক-মগুলের ফীঁক দিয়া সূর্যের দেহটা কালো 

দেখায় । 

ঝড়ের সময়ে আলোক-মগুলের উজ্জ্বল বাম্প সরিয়। 

গিয়া এই-রকমে যে কালো কালো গর্ত উৎপন্ন করে, সেই- 

গুলিকেই আমরা দূর হইতে সূর্যের কলঙ্কের আকারে দেখি। 
আমাদের বাযুমণ্ডলে ঝড় উঠিলে, তাহা হয়ত ছু'যণ্টা চার 
ঘণ্টা, না হয় এক দিন দুই দিন থাকে । কিন্তু সূর্য যেমন 
প্রকাণ্ড জিনিস, তাহার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড । একবার 

ঝড় উঠিলে তাহা পনেরো কুড়ি দিনের কমে থামে না। 
কখনো কখনে! থামিতে একমাসের উপরেও সময় লয়। 

কাজেই ঝড়ে সৃধ্যের আলোক-মগুলে যে গর্ত উৎপন্ন হয়, 

তাহাও এ-রকম একমাস-পর্য্স্ত থাকে । একবার একটা 

ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ছয় মাস পর্য্যন্ত ছিল। এই কারণে 

সূর্যের উপরে একবার কলঙ্ক দেখা দিলে, তাহা খুব শীন্র 

মুছিয়া যায় না। এ-গুলির আকারও বড় কম নয়; কখনো 
কখনো ইহা এত বড় হয় যে, খালি-চোখেও দেখা বায়। 

আমরা প্রায় দশ বসর পূর্বে এই-রকম একটা বড় কলঙ্ককে 

দুরবীণ না দিয়! কেবল কালী-মাখানো কাচের ভিতর দিয়া 
দেখিয়াছিলাম। সেই গর্তটা এত বড় ছিল যে, হাজারটা 

পৃথিবী তাহার ভিতর অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত ! 
ঝড়ের জোরে আলোক-মগুল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলেই 
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যে কলম্ক জন্মে, কলঙ্কের ছবিট! ভাল করিয়া দেখিলেই 
তাহা তোমরা আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবে । 

০15 2 ১ ডা সন 
ক হত টন, রি টা 

২ শী শিস শী শা শী ীপিপশপীশিকিশী লিটিতি ২ ০৪ন ১ ৮০৯৭ শিপ িপী৮০০৬৬৮, 

্ হুষ্যের একটা খুব বড় কলঙ্ক 

সু্যের কলঙ্ক কি-রকমে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া উহার 
আলোক-মগুলসন্বন্ধে অনেক কথা পপণ্ডিতেরা আবিষ্কার 
করিয়াছেন। কিন্তু এখনো জানিতে অনেক বাকি আছে।. 
কেহ কেহ বলিতেছেন, জল ফুটাইলে তাহাতে যেমন বুদ্বুদ 
উঠে, সূর্য্যের ভিতরকার আসল দেহট। ফুটিয়া সেই-রকম 
বুদ্বুদ্ উৎপন্ন করে। দূর হইতে এইগুলিকেই আমরা 
সৃষ্যের কলঙ্ক বলিয়া মনে করি। 
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সুর্য্যের কলঙ্ক পরীক্ষা! করিয়া জ্যোতিষীরা যে-রকমে 
সুধ্যের গতি আবিষ্ধার করিয়াছেন, এখন সেই কথাটা 
তোমাদিগকে বলিব । 

আমরা পূর্বেবেই বলিয়াছি, পৃথিবী লাটুর মত নিজে 
নিজে প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায় এবং : 

ইহাতেই দিন রাত্রি হয়। সুধ্য এ-রকমে লাটু,র মত ঘুরে 
কি না, তাহা আমাদের জান! ছিল না। এখন সুধ্যের 

কলঙ্ক পরীক্ষা! করিয়াই ইহারো ঘুরপাক খাওয়ার কথা জান! 

গিয়াছে । | 

এক-রডা গোল জিনিসের গায়ে যদি কোনে দাগ না 

থাকে, তবে খুব জোরে ঘুরিতে থাকিলেও, তাহা ঘুরিতেছে 

কি না দুর হইতে বুঝা যায় না। মনে কর, কুড়ি হাত দুরে 
একটা সাদারউ-করা ফুট্বলের মত বড় লা, ঘুরিতেছে ; 

ইহা ঘুরিতেছে কি না, তুমি দুর হইতে বুঝিতে পারিবে কি? 

মনে হইবে, যেন সাদা ফুট্বল্টি স্থির হইয়া দাড়াইয়াই 
আছে। কিন্তু এসাদা ফুট্বলে যদি একটা বড় রকমের 

কালে৷ দাগ থাকে এবং বল্ যদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহ! 

হইলে সেই কালো! দাগ একবার তোমার সম্মুখে আসিয়া 

আবার পিছনে পড়িতে থাকিবে। ইহা দেখিয়াই তুমি 

বুঝিতে পারিবে যে, ফুটবল ঘুরিতেছে। সৃধ্যের আলোক- 

মগ্ডলে যে কলঙ্ক দেখা দেয়, তাহা! এ ফুটবলের কালো 

দাগের মত একবার সম্মুখে আসিয়া! কয়েক দিনের মধ্যে 
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সূর্য্যের পিছনে চলিয়া যায় এবং আবার সম্মুখে আসিয়া 
দেখা দেয়। | 

ইহা দেখিয়াই পণ্ডিতের বলিতেছেন, পৃথিবী যেমন 
তাহার অক্ষরেখার উপরে দীড়াইয়া লাটটুর মত ঘুরপাক খায়, 
সুধ্যও ঠিক সেই-রকমে ঘুরপাক খায়। তাহা ন! হইলে 
উহ্থার কলঙ্কগুলি কখনই সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে পিছনে 

লুকাইত না। কেবল ইহাই নয়, এক একটা কলঙ্ক মূর্য্যের 
সম্মুখ হইতে পিছনে গিয়া আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিতে যে 
সাতাইশ দিন সময় লয়, ইহাঁও ঠিক করা হইয়াছে) 

কাজেই বলিতে হইতেছে, পৃথিবী যেমন চবিবশ ঘণ্টায় 
একবার ঘুরপাক খায়, সূর্য্য তেমনি সাতাইশ দিনে একটা 

ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্তু পৃথিবীরই জিত, কারণ 
পৃথিবী সূষ্যের চেয়ে খুব জোরে জোরে পাঁক খায়। 



_সৃধ্যের গ্রহণ 
সুর্যের আকাশের আরো দুইটা আবরণ আছে। তাহাদের, 

কথা এখনো বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার পূর্বে 

সূর্যের গ্রহণের কথা তোমাদিগকে বলিয়া লইব। 

তোমরা অবশ্যই সূর্যয-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের 

সময়ে কত দূরদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া গঙ্গায় স্নান করে, 

আহিক-পুজা করে। পাঁজিতে গ্রহণের সময় ঠিক লেখা 

থাকে। লোকে ঘড়ি খুলিয়া সেই সময়টার জন্য প্রতীক্ষা 

করে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যায়, 

একটু একটু করিয়া সূর্যের দেহটা ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। 

আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন প্রদীপের 

শিখার কালী কাচে লাগাইয়া, সূর্যের গ্রহণ দেখিতাম। 

সূর্য এত উজ্জ্বল যে, খালি চোখে তার দিকে তাকানো যায় 

না, তাকাইলেও চোখ খারাপ হয়। কালী-লাগানো৷ কাচের 

মধ্য দিয়া দেখিলে সূর্ধ্যের অনেকটা আলো কাচে আট্কাইয়া 

যায়; তখন তাহাকে ঠিক টাদখানির মত দেখা গিয়া থাকে । 

দূরবীণ দিয়া দেখিবার জময়েও এই-রকম কালী-মাখানো 

কাচ দিয়া সূর্যকে দেখিতে হয়। 

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা খুব আমোদ 

পাইতাম ; তখন একট্ু-একটু ভয়ও হুইত। কোথায় কিছু 
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নাই, দিন-ছুপরে সূর্য এমন ক্ষয় পাইয়া! যায় কেন, এই 

কথাই মনে হইত। তার পরে যখন দেখিতাম, দুপর ঠিক 

বিকালের মত অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, পাখীরা বাসায় 

যাইবার জন্য চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়াছে, চারিদিকের কীসর- 

ঘণ্টা ও খোল-করতালের শব্দে কান পাতা যাইতেছে না, 

তখন আরো ভয় হইত। প্রায় কুড়ি সর আগে আমরা 

একটা খুব বড় সূর্ধ্-গ্রহণ দেখিয়াছিলাম। .বেলা দুইটা 
তিনটার সময়ে সেদিন সূর্য্য এত ঢাকা পড়িয়াছিল যে, ঠিক 

সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়াছিল এবং সে-সময়ে আকাশে 

ছুই-চারিটা নক্ষত্রও দেখা গিয়াছিল। এই ভারতবধের 

কতক কতক স্থানে সে-সময়ে সুর্য একেবারে ঢাকা 
পড়িয়াগিয়াছিল। ইংলগু, আমেরিক। প্রভৃতি দেশের বড় 

বড় জ্যোতিষীর নানা রকম যন্ত্র লইয়া এই সৃত্ধ্-খ্রহণ 

দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 

সূধ্যের কেবল কতকটাই ক্ষয় পাইয়া গেল, এ-রকম 
আংশিক গ্রহণ বসরের মধ্যে দুই-একবার প্রায় সব দেশেই 

দেখা যায়। কিন্তু সূর্যের সর্ববাঙ্গ একটু একটু ক্ষয় পাইয়া 
দিনে রাত হইয়া গেল, এ-রকম গ্রহণ খুব অল্পই হয়; তার 

পর আবার এই সব পূর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ ছুমিনিট তিন 

মিনিটের অধিক থাকে না। এজন্য এই-রকম গ্রহণের সময় 

দুর দেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতের অনেক রকম যন্ত্র দিয়া 

গ্রহণ দেখিবার আয়োজন করেন। গ্রহণের সময় সূর্য্ের 
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আকাশের অনেক অংশ ভাল করিয়া দেখা যায়। এই জন্যই 

এত আয়োজন তার কথা আমরা তোমাদিগকে পরে বলিব । 

সূরধ্য-গ্রহণ কি-রকমে হয় জানকি? লোকে এ-সম্থন্ধে 

কত কথাই বলে! কেহ বলে, রাহু নামে এক দৈত্য সৃষ্্যকে 
গ্রাস করিরা ফেলে ; কেহ বলে, সূষ্যের ক্ষয় রোগ আছে, 
তাই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসে। এসকলই মিথ্য। গল্প ; 

কিন্তু অতি প্রাচীনকালে লোকদের এই সব অদ্ভূত মিথ্যা 
গল্প সত্য বলিয়া বোধ হইত । ঠিক কি-রকমে সুধ্যের গ্রহণ 
হয়, তখনকার সাধারণ লোকে তাহা জানিত ন|। 

একট! মজার গল্প বলি শুন। গল্পমাত্রই প্রায় মিথ্যা 

হয়, কিন্তু এট! সত্য গল্প । তোমরা কলম্বস্ সাহেবের নাম 

শুনিয়াছ ; ইনি স্পেন দেশের লোক ছিলেন। আমেরিক৷ 

বলিয়া যে একটা মহাদেশ আছে, কলম্বসের সময়ে তাহ 

কেহই জানিত না। কলম্বস্ সাহেবই জাহাজে করিয়! 

গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কলম্বস্ আমেরিকায় 

গিয়া পৌছিলেন, কিন্তু সে দেশের লোকদের সঙ্গে তার চেনা- 
গুনা ছিল না এবং তাহাদের ভাষাও জানা ছিল না। মাথায় 

পাখীর-পালক-পরা, গায়ে নানা-উদ্ধি-পরা আমেরিকার আদিম 

অধিবাসীরা কলম্বস্ ও তাঁর সঙ্গীদের বেশভূষা চাল-চলন 
দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বোধ হয় তাহাদের একটু 
ভয়ও হইল। কলম্মস্ আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া৷ দিলেন যে, 

তাহার! কাহারে। অনিষ্ট করিতে আসেন নাই, কিছু খাবার 
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জিনিসের প্রয়োজন। সেই অসভ্য জাতির সর্দারদের একটা 
সভা বসিয়া গেল, কত চেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল । শেষে 
কলম্বস্ দেখিলেন, তাহারা কিছু খাবার সামগ্রী 

করিয়া তাহাদের কাছে রাখিয়া গেল। খাবার ফুরাইয়া 

গিয়াছিল, এজন্য তাহারা বড় চিন্তিত ছিলেন, এখন নিশ্চিন্ত 

হইলেন। 

কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে এই খাবারও ফুরাইয়া 

গেল, কলম্মস্ আবার চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। অসভ্য 

আমেরিকানদের অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, 

কিন্তু এবারে তাহাদের কথায় তাহারা কানই দিল না। ক্ষুধা 

ও পিপাসায় কলন্বসের দলের সকল লোকই অস্থির হইয়া 

পড়িল। এই সময়ে কলম্বসের মনে হঠাৎ একটা মতলব 

দেখা দিল। তিনি পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, সেদিন সূর্য্- 

গ্রহণ হইবে। সূর্ধ্য-গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে: 

অসভ্যেরা ভয় করে, একথা তীহার জানা ছিল। সূর্য্য- 
গ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের কাছ হইতে কিছু 

খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন। . 

মতলব ঠিক হইয়! গেল। সর্দারদের ডাকিয়া কলম্বস্ 

ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন,_“দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, 
তোমরা যদি আমাদের খাবার না দাও, তবে আজ দুপুরে 

সূর্যকে নিভাইয়া দিব; তোমাদের এই দেশটা চিরদিন 
আন্ধকার থাকিবে ।৮ 
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সর্দারের একথা বিশ্বাস করিল না। কলম্বস্ এক 

গাছতলায় বসিয়া সূর্ধ্য-গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
ঠিক সময়ে গ্রহণ লাগিল এবং একটু একটু করিয়! সূর্য্যের 
অদ্ধেকটা কালে! হইয়া গেল; সূর্যের আলো কমিয়া 
আসিল। ূ 

এদিকে অসভ্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; 

তাহাদের সকলেই ভাবিল, কলম্বসের দলের লোকেরা সত্যই 

দেবতার বংশধর । তাহারা খাবার ন। পাইয়। রাগ করিয়া 

সূর্যকে নিভাইয়া৷ দিতেছে । অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়া 
কলম্বসের পা জড়াইয়া কীদিতে লাগিল, এবং নানা-রকম 

খাবার ভারে ভারে আনিয়া তাহার গাছতলায় জমা করিতে 

লাগিল। ৰ 

কলনম্বস্ খুব চতুর লোক ছিলেন। যখন দেখিলেন, 

ছয় মাসের মত খাবার মজুত হইয়াছে, তখন তিনি সর্দারদের 

ডাকিয়া বলিলেন,_“আচ্ছা, সন্তুষ্ট হইয়াছি, সূর্যকে আবার 
আলো দ্বিতে বলিলাম ।” 

তখন শ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, দেবতার 

ংশধর কলম্বসের কথা সত্য হইল; একটু-একটু করিয়া সূর্য্য 

আবার পূর্বের মত পুর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলো 

দিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা ঢাক- 

ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল । ইহার পর হইতে 

কলম্বসের দলের লোকের আর খাগ্ভের অভাব হয় নাই। 
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এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তখন খুক 

সভ্য দেশের লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষত্রদের 

কথ! ভাল করিয়া জানিত না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের 

এসব খুব জানিতেন ; তাহাদের পুজা আহ্কিক হোম জপতপ 

সকলি গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি-অনুসারে করিতে 
হইত। তীহার! গ্রহণের সময় ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে 
পারিতেন। তা-ছাড়া চন্দ্র-সূষ্যের উদয়-অস্তের সময় এবং 

কোন্ দিন কখন্ চন্দ্র-সূর্য আকাশের কোন্ অংশে থাকিবে, 

এ-সবও হিসাৰ করিতে পারিতেন। সে-সময়ে দূরবীণ ছিল 
না, হিসাব করিবার মত অন্য যন্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি 

আমাদের পূর্ববপুরুষেরা যে কি-রকমে এই-সব হিসাব-পন্দ্ 
করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক, 
আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অসভ্য-জাতি আছে, 
যাহার! চন্দ্রসুধ্যের গ্রহণ ভয়ে ভয়ে দেখিয়া মনে করে, বুঝি 

কোনে দৈত্য-দানবেই চন্দ্রসূ্যকে ঢাকিয়া ফেলে। 
আচ্ছা, সুষ্য-গ্রহণ কি-রকমে হয় তোমরা বলিতে পার 

কি? গ্রহণের সময়ে সূর্য্য যে ঢাকা পড়িয়া যায় একথা ঠিক, 
কিন্তু কে সুধ্যকে ঢাকে এবং কি-রকমে ঢাকে, এ-সব কথা 

তোমর! জান কি? যেমন ছাতা দিয়া আমরা সূর্যকে ঢাকি 
ব! হাতের তেলো দিয় সৃষ্যের আলো রোধ করি, ইহা যেন 

সেই-রকমেরই ঢাকা-পড়।। একখানা কালো মেঘ ভাসিয় 

আসিয়। কি-রকমে সুষ্যকে সম্পূর্ণ টাকিয়া ফেলে, ব৷ তাহার 
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আধখানা ঢাকিয়া রাখে, তাহা! তোমরা দেখিয়া । এই- 

রকমে সূর্য ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে নাঃ চারিদিক 

অন্ধকার হইয়া যায়। সত্য সত্যই, এই-রকমে কিছু দিয়া 
ঢাকা পড়িলে সূর্যের গ্রহণ হয়। আকাশের অত উঁচু 

জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া সূর্ধ্যকে ঢাকিতে পারে না, 
মেঘের দ্বারাও এ কাজটি হইবার নহে; কারণ সূর্য্য-গ্রহণের 

সময়ে মেঘ দেখা যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাও 

মেঘের ছায়ার মত একটুখানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। 

কাজেই মানিয়৷ লইতে হয়, আকাশের উচু জায়গায় কোনে 

একটা বড় জিনিষ ধীরে ধারে আসিয়া সূষ্যকে ঢাকিয়া ফেলে । 

কিন্তু জনিষট! কি ? 

তোমরা যেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনে প্রকাণ্ড 

জিনিস সুর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়। 
দেয়, অনেক দিন আগে আমাদের দেশের বড় বড় 

পণিতেরাও তোমাদের মত মনে মনে এই কথাই ভাবিয়া- 

ছিলেন। কেবল ভাবিয়াই তীহার! ক্ষান্ত হন নাই, বারবার 

সুধ্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কত অঙ্ক কষিয়া হিসাব- 

পত্র করিয়াছিলেন শেষে তীহারা' ঠিক করিয়াছিলেন, 

আমাদের টাদই গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে 
দাড়াইয়া সুধ্যকে ঢাকিয়া ফেলে। 

তোমরা ভাবিতেছ, এ আবার কি কথা, দিনের বেলায় 

কোথা হইতে চাদ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিবে ! কিন্তু তোমরা! 
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যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিৰে 

দিনের বেলায় চাদ আকাশে থাকে। অমাবস্তার কাছাকাছি 

অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী দ্বাদশীতে চাদের কখন্ উদয় হয় 

দেখিয়াছ কি? তখন শেষ রাত্রিতে চাদ উঠে, তখন তোমরা 

ঘুমাইয়৷ থাক । এই সময়ে চাদ পুর্বব দিকের আকাশের 

একটু উপরে উঠিলেই সূর্য্ের উদয় হয়। সূর্য্য উদিত 

হইলে তাহার আলোতে টাদকে দেখা যায় না-_কিন্তু চাদ 

আকাশেই থাকে। সূর্য্যের একটু আগে আগে চলিয়া সে 
সূর্যাস্তের আগেই অন্ত যায়, কাজেই সন্ধ্যার পরে তাহাকে 

দেখা যায় না। 

অমাবস্যার দু'দিন আগে টাদ কখন্ উঠে জান কি ? 

তখন খুব তোরে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ 
মিনিট আগে তাহার উদয় হয়। কাজেই পূর্বব-আকাশের 
একটু উপরে উঠিতে-না-উঠিতে সূর্য্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের 
আলোতে আর চাদকে দেখ! যায় না। কিন্তু চাদ সমস্ত দিন 

আকাশেই থাকে এবং সূর্যের আলোতে ডুব সীতার কাটিয়া 
সূর্য অস্ত যাইবার একটু আগে অস্ত যায়। কাজেই আমরা 
তাহাকে দেখিতে পাই না । 

অমাবস্যার দিন চাদ কোথায় থাকে বলিতে পার কি? 

তোমরা যদি সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আকাশ পানে 

তাকাইয়া থাক, তাহা হইলেও একটুখানির জন্য ঠাদকে 
দেখিতে পাইবে না। সেদিন চাদের উদয় হয় সুর্যের সঙ্গে 
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সঙ্গে। সূর্যের আলো বেশি, তাই আমর! সূর্ধ্যকে দেখিতে 
পাই; চাদ যে তাহারি কাছে থাকিয়। সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, 

ইহা আমরা দেখিতেই পাই না তার পরে সন্ধ্যার পূর্বেই 

সূধ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ত হয়। কাজেই দিনরাত্রির 

মধ্যে টাদকে কি করিয়। দেখিবে ?. ৃ্ | 

সূর্ধ্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহা তোমাদিগকে 

পূর্বে বলিয়াছি। চীদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহা পৃথিবীর 
কোলের কাছে থাকে এবং পৃথিবীরই চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। কাজেই সূর্যের চেয়ে চাদই পৃথিবীর নিকটে 
আছে। অমাবস্যার দিন টাদ সূর্য্যের খুব কাছাকাছি থাকিয়া 

উদ্দিত হয় এবং উহা! আলোর মধ্যে লুকাইয়! সূর্যের পাশী- 
পাশি থাকিয়া! সৃধ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়। এখন যদি 
সেদিন টাদ সূর্য্যের কাছে যাইতে যাইতে সূর্যকে ঢাকিয়া 
ফেলে, তাহা হইলে কি হয় বলিতে পার কি? তখন 

আমরা সূর্য্যের ঢাকা-পড়া অংশটা দেখিতে পাই না; সূর্্যটা 

আধখানা বা সিকিখানা হইয়| দাড়ায়। তার পরে চাদ যদি 

সমস্ত সূর্্টটাকে ঢাকিয়! ফেলে, তাহা হইলে সূর্যের সকলি 
ঢাকা পড়িয়া যায়, দিনের আলো! কমিয় যায়, সূর্য্যের উজ্জ্বল 

অংশটাকে ঘোর কালো দেখায়। ইহাই সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণ। 
সূরধ্য-গ্রহণের দিন তোমরা যদি পাঁজি খুলিয়া দেখ, 

তাহা হইলে সেদিন পাঁজিতে অমাবস্যা তিথি লেখা আছে 
দেখিবে। কেন, বুঝিতে পারিতেছ কি? কারণ অবাবস্ঠার 
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দিনই সূর্যের ও পৃথিবীর প্রায় মাঝে আসিয়া টাদ সুধ্যের 
সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়। এই দিনই 
একটু এ-পাশে বা ও-পাশে সরিয়া ঈাড়াইলেই চাদ সুষ্যকে 

ঢাকিতে পারে। অন্য তিখিতে চাদ সুধ্য হইতে এত দুরে 
থাকে যে, সে কখনই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে দাড়াইয়া সৃষ্যকে 

ঢাকিতে পারে না। 

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহাই যদি হয়, 

তবে সব অমাবস্যায় কেন সুধ্য-গ্রহণ হয় না? একথার 

উত্তর এই যে, লব অমাবস্তায় টাদ সুধ্যর কাছে থাকিয়৷ উদয় 

ও অন্ত যায় বটে, কিন্তু পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝে আসিয়া 
দাড়ায় না। কাজেই টাদে সূষ্য ঢাকা পড়ে না। ছুপর 
বেলায় তোমরা ছাতাটিকে যদি সূষ্য ও তোমার দেহের 
ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহা হইলেই সুধ্যকে আড়াল 
দেওয়া যায় এবং তোমার গায়ে রৌদ্র লাগে না। যে 
অমাবশ্তায় আমাদের চাদখানি দিনের আলোর মধ্যে গুড়ি 

গুঁড়ি আসিয়া তোমার ছাতার মত পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক 
মধ্যে আসিয়। দাঁড়ায়, সেই দিনই কেবল সুধ্য-গ্রহণ হয়। 

কতক অমাবস্যায় চাদ, পৃথিবী ও সুধ্যের মাঝে আসে 
এবং কতক অমাবস্যায় আসে না কেন, এই প্রশ্নেরও উত্তর 

দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তরটা বড় জটিল, এখন তোমাদের 

তাহা কলিৰ না । তোমরা বখন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় 

বড় বই পড়বে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে । 
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এখানে সুধ্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম । 

২য় ছবি 

প্রথম ছবিতে দেখ, সাদা সুষ্যের অনেকটা কালো- 

কালো জিনিসে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাই সুর্ধ্য-গ্রহণ 

হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ছবি দেখিলেই বুঝিবে, চাদ পৃথিবী ও সুষ্যের 

মাঝে আসিয়া সৃধ্যের খানিকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং 

ইহাতে সুধ্যের আলো আট্কাইর৷ গিয়াছে; তাই গ্রহণ 

হইয়াছে । 

ইহার পরে যে ছবিটি আছে, তাহা পুর্ণ গ্রহণের ছবি। 

দেখ, চাদ মাঝে দীড়াইয়া এত উজ্জ্বল সুষ্যটাকে কি-রকম 

কালো করিয়৷ ফেলিয়াছে। 

এ-রকম পুর্ণ সৃষ্যয-গ্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত 
বয়স হইয়াছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্রায় পঁচিশ ব€সর 

পুর্বেব আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন ভারতবর্ষে এই- 

রকম গ্রহণ একবার হইয়াছিল,» তাহা আমরা পূর্বেই 

ৰলিয়াছি। আমাদের বাউলা দেশ হইতে পূর্ণ-গ্রহণ দেখ! 

যায় নাই, কেবল বিহার-অঞ্চলে আরা জিলা-প্রভৃতি জায়গ! 
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হইতে সুষ্যকে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখা গিয়াছিল। 

ইংলগু, জান্মানি, ফান্ন, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ 

হইতে অনেক জ্যোতির্বিব পণ্ডিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া 

ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় বড় দুরবীণ খাটাইয়া 
ও নানা যন্ত্র দিয়া পূর্ণ-গ্রহণের সময়কার সূর্য্ের ফোটোগ্রাফ 
ছবি তুলিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বর্ষাকালে এ- 
রকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাহারা আসিতেন না, কারণ গ্রহণের 

সময়ে একখানা মেঘ উঠিয়া সূর্য্য ঢাকিয়া দিলে গ্রহণ দেখা 
হইত না। সব প্রস্তত, যন্ত্রপাতি খাটাইয়া জ্যোতির্বিব্দ্গণ 

গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাৎ একখান! মেঘ 
উঠিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিল, এ-রকম ঘটনা পূর্বেব অনেক 
ঘটিয়াছে। ইহাতে জ্যোতির্বিবদ্গণের মনে কত কষ্ট হয় 
ভাবিয়া দেখ। তোমরা কলিকাতা'র আলিপুরের চিডিয়াখানায় 

বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বসিয়া আছ, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসিল, 
তোমাদের যাওয়া হইল না। ইহাতে মনে কত কষ্ট হয় 
বল দেখি । জ্যোতির্বিবদ্গণের এর চেয়েও কষ্ট হয়, কারণ 
কত সাত সমুদ্র তেরো-নদী পার হইয়া কত টাকা খরচ 

করিয়া, জাহাজে চড়িয়া তাহার! আসেন । 

গ্রহণের সময়ে ছু” মিনিটের জন্য সূধ্য ঢাকা পড়িয়! 
গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, পাখীর! বাসায় যাইবার 
আয়োজন করিতে লাগিল, জন্ধ্যার সময়ে যেমন তেঁতুল, 

লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বু'জিয়া আসে, সেই-রকমে 
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গাছের পাতা বু'ঁজিতে লাগিল। জ্যোতির্বিবশু পপ্ডিতগণ এই- 

রকমে ছুপরে সন্ধ্যা দেখিবার জন্যই কি এত খরচ-পত্র 

করিয়! দূরদেশে আসেন ? কিন্তু তাহা নয়। 

আগেই তোমার্দের বলিয়াছি, সূর্য্যের উপরে তিনটা 

বাম্প-মগুল পর-পর সাজানো আছে। প্রথমটাকে অর্থাৎ 

যেটা সূর্য্ের গায়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আমরা আলোক- 
মগুল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে ছু'টা বাম্প-আবরণ 

আছে আমরা তাহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামগুডল নাম দিলাম । 
আলোক-মগুলকে খালি চোখে বা দূরবীণ দিয়া বেশ দেখা 

যায়; কিন্তু বর্ণমগুল ও ছটামগুলকে দূরবীণ দিয়াও দেখা 
মুক্কিল। সূর্যের আলোক-মগুলের আলো! সূর্যকে সর্ববদাই 
এমনি উজ্জ্বল করিয়া রাখে যে, কোন্ট। আলোকমগুল, 

কোন্ট। বর্ণমগুল এবং কোন্টাই বা ছটামগ্ডল, তাহা একে- 

বারেই বুঝা যায় না। তবে এগুলিকে পৃথক্ করিয়া 
দেখিবার উপায় কি? এই উপায়টা জ্যোতিষীর সূর্য্যের 
পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল ছুই চারি মিনিটের জন্য পাইয়! 

থাকেন। গ্রহণের সময়ে সূর্য্যকে ও তাহার গায়ের আলোক- 

মগ্ডলকে চাদ ঢাঁকিয়া ফেলে, কাজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া 
যায় কেবল উহার বর্ণমগ্ুল ও ছটামগুল। এই দুইটি 

দেখিয়া তাহাদের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্যই এত 

কষ্ট করিয়া জ্যোতিষীরা সৃষ্ধ্য গ্রহণ দেখিবার জন্য বাছির হন। 



সুরের বর্ণমগুল 
পর্শগ্ুহ্পেল সময়ে চাদ সুধ্যকে একেবারে ঢাকিয়া 

ফেলিলে, সূর্য্যের আকাশের দ্বিতীয় আবরণটিকে কি-রকম 
দেখায়, পূর্ণগ্রহণের ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে। দেখ, 
কালো টাদটিকে ঘেরিয়া লাল বর্ণমগুল কেমন সুন্দর দেখাই- 

তেছে! সুধ্যের এই আবরণট! রডিন্ বলিয়াই জ্যতিষীরা 

ইহাকে বর্ণমগুল অর্থাৎ 01)101708001)97 নাম দিয়াছেন । 

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ে! না, লাল ফুলঝুরি বা দেশলাই 

জ্বালাইলে যে লাল আগুন হয়, ইহা তাই। আমাদের 

পৃথিবীর আকাশে কেবল একটা আবরণ অর্থা বায়ুমণ্ডুল 

আছে। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উপর পথ্যস্ত, 
জুড়িয়া রহিয়াছে। সুধ্যের দ্বিতীয় আবরণের গভীরতা কত 

জান ?--প্রায় তিন হাজার মাইল; কোনো কোনো স্থানে 

আবার দশ হাজার মাইল । এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড় 

সৃধ্যটাকে ঘিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর যে বাষ্প 

দিঝারাত্রি জবলিতেছে তাহা কি ভয়ানক ! কেবল ইহাই নয়, 

পুর্ণ সুষ্যগ্রহণের সময়ে জ্যোতিষীরা দেখিয়াছেন, বর্ণমগুল 

হইতে এক-একটা শিখ! এমন উঁচু হইয়া বাহির হয় যে, তাহার 

বিষয় শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এখানে ছুইটি 

শিখার ছবি দিলাম। ইহাদের মধ্যে কোনোটাই পঞ্চাশ হাজার 



বর্ণমগুলের অগ্নিশিখা 
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মাইলের কম উঁচু নয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে একটা সূষ্য- 
গ্রহণ হইয়াছিল, সে-সময়ে জ্যোতিষীরা একটা শিখাকে প্রায় 

আড়াই লক্ষ মাইল উচু হইতে দেখিয়াছিলেন। সুধ্যে যে 

কি অগ্নিকাণ্ড হইতেছে এবং সেই আগুন ঝড়ের মত উপর 

নীচে ছুটাছুটি করিয়া! সূর্যকে কি ভয়ানকই করিয়া রাখিয়াছে, 

ইহা হইতে তোমর। বুঝিতে পারিবে। 

চবিতে যে মটরের মত সাদা বিন্দ্ুটা রহিয়াছে, তাহ। 

আমাদের পুথিবী। বর্ণমগুলের এক-একটা শিখা পুথিবীর 
তুলনায় কত বড় তাহা ভাবিয়া দেখ! যেন মহাপ্রলয়ের 

আগুন এঁ-সকল শিখায় রহিয়াছে ! 
বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতা অদ্ভুত! খুব দুরের নক্ষত্র 

হইতে যে একটু আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, 
তাহা কোন্ কোন্ বাষ্প জুলিয়া জন্মিতেছে, এই ছোট 

পৃথিবীতে বসিয়া একটা খুব ছোট যন্ত্র দিয়া তাহারা স্থির 
করিতে পারেন। ইহা বড় কম ক্ষমতা নয়। মনে কর, 

তুমি খুব উঁচু এক পাহাড়ে চড়িয়৷ কতকগুলি বাম্প মিশাইয়া 

আগুন করিতে লাগিলে, দশ মাইল বা বিশ মাইল দুরে 

বৈজ্ঞানিক-মহাশয় তাহার ঘরের বারান্দায় বসিয়৷ সেই আলো 

দেখিতে লাগিলেন । এখন তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহ 

হইলে তাহার সেই যন্ত্র দিয়৷ বলিয়া দিতে পারেন, তূমি কোন্ 

কোন্ বাম্প জ্বালিয়া আগুন করিয়াছ। দশ মাইল বিশ 

মাইল ত অতি সামান্য কথা, কোটি কোটি মাইল দুরে 



৫৮ গ্রহ-নক্ষত্রে 

নক্ষত্রদের উপরকার আলো কি কি পুড়িয়া জন্মিতেছে, 

তাহাও এ-রকমে তীহারা বলিয়া দিতেছেন এবং সৃধ্যের 
আলোক-মগুলে ও বর্ণমগুলে কি কি জিনিস ভ্বলিতেছে, 

তাহাও স্থির করিতেছেন। এই-রকমে সূর্যে আমাদের 
জানা-শুন! প্রায় কুড়িটি জিনিস আছে বুঝা গিয়াছে এবং 
তাহার সবগুলিই জ্বলিতেছে বলিয়া ঠিক হইয়! গিয়াছে £ 

লোহা, সীসা, টিন ত আছেই এবং রৌপ্যও সম্ভবত আছে, 
কিন্তু ইহাদের সকলই বাস্প হইয়া জ্বলিতেছে। 

সৃধ্যের বর্ণমগ্ডল হইতে যে-সকল ভয়ানক লাল শিখা? 
বাহির হয়, জ্যোতিষীর! পুর্ণ সৃষ্যগ্রহণের সময়ে তাহা যন্ত্র 
দিয়া পরীক্ষা! করিয়া! দেখিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে, 

সেগুলি হাইড্রোজেন গ্যাস্ জ্বলিয়াই জন্মে। তাণ্ছাড় 

ক্যাল্সিয়ম ও হেলিয়ম্ নামে আমাদের জানা-শুনা দুইটা 

জিনিসও হাইডোজেনের সহিত মিশিয়া জলে । কেবল জ্বলা 

নয়, জ্বলিতে জ্বলিতে হাজার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং 

একটু ঠাণ্ডা হইলে নীচে নামে, আবার গরম হইলে ঝড়ের 
বেগে উপরে উঠে। সেখানে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়, একবার 

ভাবিয়া! দেখ ! 



সৃ্যের ছটা-মগুল 
্ুম্ব্যেক্স শেষ আবরণ ছটা-মগুলের কথা এখনো বল! হয় 

নাই। এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা 

একটি সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে তোলা হইয়াছিল। _সুধ্যের 

পূর্ণ গ্রহণের সময়ে হুর্য্যের ছটা-মণ্ডল 

আলোকের উৎপাতে পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ ছাড়া আর কোনো 
সময়ে ইহা দেখা যায় না, সূর্যের আলোক ইহাদিগকে সকল 



৬০ গাহ-নক্ষত্র 

সময়ে ডুবাইয়। রাখে । বেই চাদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত 

সূ্ধ্যকে ঢাকিয়া কালে! করিয়া দেয়, অমনি সূর্য্যের আকাশের 

এই ছটা-মগ্ডল দেখা যায় ।% 

ছবি দেখিলে বুঝিবে যে, ইহা ছটার মতই সুধ্য হইতে 

বাহির হইয়াছে, এইজন্যই জ্যোতিষীরা সূর্যের আকাশের 
এই অংশকে ছটা-মগ্ডল (69০) বলেন। কিন্তু ইহার 
গভীরতা বর্-মগুলের মত দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল 

নয়। সৃষ্যের বাহিরে লক্ষ লক্ষ মাইল জুঁড়িয়া ইহার স্ান। 
১৮৭৮ সালে একটা গ্রহণে সূর্য হইতে এক কোটি মাইল দূরে 
ছটা-মণগ্ডল দেখা গিয়াছিল। মাঝে চাঁদে-ঢাকা কালো সুধ্য, 

তার পরে সেই রঙিন বর্ণমগুল এবং শেষে এই ছটামণ্ডল 

সূধ্য-গ্রহণের সময়ে একটা দেখিবার জিনিস। বাহারা 
দেখিয়াছেন, তাহারা মোহিত হইয়াছেন এবং ইহার বিবরণ 

লিখিয়। গিয়াছেন। আমরা দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া 
ও বিবরণ শুনিয়া এখন আমাদিগকে সন্থুষ্ট থাকিতে হইবে । 

কিকি জিনিস জ্বলিয়া সৃষ্যের ছটামগুল জন্মিয়াছে, 
তাহা জানা গিয়াছে । জ্যোতির্বিব পণ্ডিতগণ সুধ্য-গ্রহণের 
সেই দুই চারি মিনিট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া তাহ 

স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানাশুনা জিনিসের মধ্যে 

*. গ্রহণের সময় ছাড়। অপর সময়ে সুধ্যের বর্দমগল পরীক্ষা করিবার এক উপায় 

আজকালকার জ্যোতিষীরা বাহির করিয়াছেন, কিন্তু ছটামণ্গকে পূর্ণ হুধ্য-গ্রহণ ছাডা 

আর কখনই চক্ষে দেখ! যায় না । | 



রণ গধা-গ্রহণ 

হৃধা ও পৃথিবীর মধো টাদ দাড়াইয়। হৃধাকে কালো করিয়া গিয়াছে 
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তাহারা উহাতে হাইডোজেনের বাম্পই ভ্বলিতে দেখিয়াছেন। 

ইহ ছাড়া আরো যে অনেক বাস্প জ্বলে, জ্যোতিষীর! তাহা 

জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে-সব বাষ্প আমাদের 

পৃথিবীতে নাই, কাজেই তাহারা তাহাদের নামও বলিতে 

পারেন নাই । দেখ, আমাদের সূর্ধাটি কি জিনিস! 

এখন বোধ হয়, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, বড় বড় 

জ্যোতিষীরা এত খরচ-পত্র করিয়া এবং এত কষ্ট স্বীকার 

করিয়া কেন দূর দেশে পুর্ণ সূষ্য-গ্রহণ দেখিতে আসেন । 
এমন ঘটনা'ও ঘটিয়াছে, মাঝ সমুদ্রে বা বরফ-ঢাকা মেরুদেশে 
না গেলে সূর্্য-গ্রহণ দেখা যাইবে না। জ্যোতিষীরা জাহাজে 
করিয়া সেই সব স্থানে গিয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়া সুষ্য-গ্রহণ 
দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে একটি পূর্ণগ্রাস 
সূরধ্য-গ্রহণ হইয়াছিল। তখন ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে 

আসার এখনকার মত স্তববিধা ছিল না। জ্যোতিষীরা এই 

অন্ুবিধা গ্রাহ্ করেন নাই। দলে দলে অনেক জ্যোতিষী 

ইউরোপ, ও আমেরিকা! হুইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 

সপ্রসিৰ ফরাসী-জ্যোতিষী জান্সেন্ সাহেব এই দলে ছিলেন ।, 

তিনি গ্রহণের সময়ে সূ্য্যের অনেক ছবি উঠাইয়া লইয়াছিলেন। 
সেগুলি হইতে সৃষ্যের আকাশ-সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর 

আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এখনো অনেক খবর 

জানিতে বাকি আছে, তাই পূর্ণ সূর্ধা-গ্রহণ হইলে জ্যোতিষীর! 

আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। 
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ফরাসী জোযতিষী জান্সেনের নাম করায় তাহার সম্বন্ধে 

একটা গল্লের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭০ খুষ্টাবে 
ফরাসীদের সহিত জন্মান্দের একট] ভয়ানক লড়াই হুইয়াছিল। 

ছুই পক্ষই বলশালী, অনেক ছোটখাটে! যুদ্ধের পর জন্মান্- 
সৈম্ত আসিয় ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ সহরকে ঘেরিয়। 

ফেলি। নগরের চারিদিকেই জন্মান্সৈন্যের কড়া পাহারা 
বসিল, একটি লোকও যে নগর হইতে বাহির হইয়া আসিবে, 

তাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, সহরের 

লোকদের নিকটে গিয়৷ খাবার-দাবার দিয়া আসিবে, তাহারো 

পথ বন্ধ। তখন জান্সেন্ সাহেব ছুর্ভাগ্যক্রমে পারিসে 

ছিলেন, কাজেই তীাহাকেও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। 

যাহা! হউক, এই সময়ে একটা ঝড় রকমের সূর্য্য-গ্রহণ 
হুইবার কথা ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া সূর্য্য-সন্বদ্ধে অনেক 
বিষয় জানিয়া৷ লইবেন বলিয়া জান্সেন্ সাহেব বুদ্দিন ধরিয়া 

প্রস্তুত হইতেছিলেন। ক্রমে গ্রহণের দিন কাছে আসিতে 

লাগিল, কিন্তু জন্মান্দের পাহারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া 
তিনি যে, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া সূষ্ধ্য-গ্রহণ দেখিবেন, তাহার 
আশা রহিল না। জান্সেন্ খুব দুঃখিত হইলেন এবং 
পারিসের বাহিরে যাইবার জন্য খাঁচার পাঁধীর মত ছট্-ফটু 
করিতে লাগিলেন। গ্রহণের পুর্ববদিন রাত্রিতে তিনি এমন 
অধীর হইয়া পড়িলেন যে, একটু সময়েরও জন্য পারিসে 

থাকিতে তাহার ইচ্ছা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, 



সৃখ্যের ছটা-মগ্ল ৬৩. 

শত্রুদের মাঝ দিয়াই চলিয়! যাইবেন, তাহাদের গোলা-গুলিতে 

যদি গ্রাণত্যাগ হয়, তাহাও ভাল। 

এই সময়ে জান্মেন্ সাহেবের হঠাত মনে পড়িয়া গেল 

যে, তীহার একটি ভাঙা ব্যোমযান আছে। সেই অন্ধকার 

রাত্রিতে ভিনি এ ব্যোমযানে উঠলেন এবং পারিসের বাহিরে 

নিরাপদ স্থানে আসিয়া গৌছিলেন। জর্ঘ্ানেরা যদি জন্ 
সেনের এই গলায়নের খবর একটুও জানিতে পারিত, তাহা 
হইলে একটি মাত্র গোলার আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। 

জ্ানলাভের জন্য জান্সেনের মনে যে ব্যাকুলত আমিয়াছিল, 

ৃত্যুর আশঙ্কাও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই। 



সুধ্যের আলোক ও তাপ 

স্ুহ্ট্যেক্ল মোটামুটি খবর তোমাদিগকে দিলাম । কিন্তু 
এখনো উহার অনেক খবর বড় বড় জ্যোতিষীরাও জানেন না, 

যাহা তাহার! জানেন, তাহারও অনেক কথা বলিতে বাকি 

রহিল। তোমরা আর একটু বড় হইলে সে-সব কথা জানিতে 

পারিবে ও বুবিৰে । সৃধ্যের আলোক ও তাপ সম্বন্ধে ছুই 
একট! কথা বলিয়া এখানেই সুধ্যের গল্প শেষ করিব। 

সুধ্যের আলো যে কত বেশি তোমরা তাহা প্রতি- 

দিনই দেখিতেছ। পণ্ডিতেরা এই আলোর একটা হিসাব 

করিয়াছেন। পুশিমার চাদের আলো কত তাহা তোমরা 

দেখিয়াছ। এ টাদের আলোতে বই পড়াও যায়, কিন্তু 

হিসাব করিলে দেখা যায় ছয় লক্ষ চাদের আলো একত্র 

না করিলে একটা! সূর্যের আলোর সঙ্গে সমান হয় না। 

ছয় লক্ষ চাদ বড় সোজা কথা নয়। এত-গুলো চাদ ষদ্দি 

এক সঙ্গে আকাশে উঠে, তাহা হইলে সব আকাশটা টাদে 

চাদে ভরিয়া যায় । কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের সব 

আকাশটা যদ্রি চাদের মত উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলেই কেবল 

সুধ্যের মত আলো আমরা পাইতে পারি। দেখ সুষ্য কত 

আলো দেয়! বিজ্ঞানের দ্বারা, লোকে ইলেক্টি কআলো, লাইম্ 
আলো, কত আলোই প্রস্তুত করিতেছে, কিন্তু সুধ্যের আলোর 

সমান একটি আলোও এ-পধ্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই ! 



সুর্যের আলোক ও তাপ ৬৫ 

সূধ্যের আলো যেমন বেশি, তাপও তেমনি বেশি । 

সূর্য কত দূরে আছে; তাহা ত তোমরা শুনিয়াছ। এত 
দুরে থাকিয়া সূর্য্য ষে তাপ ছাড়িতেছে, তাহার একটুখানি-মাত্র 

আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। বাকি সবই মহা- 
আকাশের মহাশুন্যে ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে। কিন্তু এই 

একটুখানি তাপের যে কত তেজ, তাহা প্রতিদিনই তোমরা 

দেখিতে পাও। সূর্য্ের তাপে খাল-বিল, নদী-নালা সব 

শুকাইয়া যায়, এক এক সময়ে এত তাপ হয় যে, ছাতা 

মাথায় দিয়াও ছুপরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। এত দূরে 

থাকিয়া যে এত তাপ দিতে পারে, তাহার কাছে গেলে যে 

কত তাপ পাওয়া যায়, এখন তোমরা ভাবিয়া! দেখ ! 

জ্যোতিষীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা বড় মজার লোক। 

তাহারা যাহা দেখেন ও যাহা শুনেন, তাহা লইয়া হিসাব- 
পত্রে বসিয়া যান। কত পরীক্ষা ও কত অঙ্ক কষার পরে 

| তবে তাহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। সমস্ত সূর্ধ্যটা কত 
তাপ ছাড়িতেছে, জ্যোতিষীরা অনেক অঙ্ক কষিয়া অনেক 

পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। একটা হিসাবে একজন 

জ্যোতিষী বলিয়াছেন, ষদি সমস্ত সূষ্যটাকে পঞ্চাশ হাত গভীর 
[বরফ দিয়া মোড়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্য নিজের তাপ দিয়া 

এই পঞ্চাশ হাত বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়! দিতে 

পারে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক তাপ! আর একটা 

হিসাবের কথা বলি। ছুই হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া 

চ 



৬৬ এ্রহ-নক্ষত্র 

জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিজে তাহা মাপিয়া দেখিতে 
পার। এতটুকু জায়গায় তোমাদের মত ছুই জন মানুষ হয় 
তকোনে। গতিকে বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র। সুর্যের 

উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ 
বাহির হয়, আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়লা না 

পুড়াইলে তাহ পাওয়৷ যায় না। ভাবিয়া দেখ, কত কোটি 
কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তবে সূর্যের তাপের মত তাপ 
আমর এক ঘণ্টার জন্য স্থষ্টি করিতে পারি। 

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূধ্য যে ক্রমাগত 

এই রকম ভয়ানক তাপ ছাড়িতেছে, সে তাপ কোথা হইতে 

আসে? উননে কয়লার আগুন জ্বাল! হইয়াছে, এই আগুন 

এক ঘণ্টা কি ছুই ঘণ্টা বেশ জুলিবে এবং তাহার পরে নিভিয়া 

যাইবে । উননের আগুন ষদ্রি ঠিক রাখিতে চাও, তাহা 

হইলে মাঝে মাঝে উননে নূতন করিয়া কয়লা দিতে হইবে । 

সুর্যের আগুন কত লক্ষ লক্ষ বসর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু 

ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই | ইহাতে কে কয়লা 

জোগায় এবং কি-রকমেই বা ইহার কয়লার জোগাড় হয়, 

তোমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পার কি? একজন জ্যোতিষী 

হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্য্যটা কয়ল! দিয়াই 
প্রস্তুত হইত এবং এই কয়ল৷ পুড়াইয়া যদ্ি সুধ্য তাপ দিত, 
তাহা হইলে এক হাজার ব! দুই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার 

সমস্ত কয়লা নিঃশেষে পুড়িয়া যাইত এবং সুষ্য নিভিয়া এক 
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গাদা ছাই হইয়া দীড়াইত। কিন্তু তুই হাজার বগসরেও ত 

সূর্য্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে 

সুধ্যের তাপ রক্ষা হয়না । কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা 

বহিয়া ঢালিবে ? ঢালিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায় ? 

সুধ্য কি-রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষা করে, তাহা 

জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাব- 

পত্র করিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে, সুধ্য নিজের 
শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়। তাহার তাপ রক্ষা করে। 

কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিলে না। একটু বুঝাইয়া 

বলি। সমস্ত জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই যে, যদি 

জোর করিয়া আকারে ছোট করা যায়, তাহা হইলে পদীর্থ- 

মাত্রই গরম হইয়া পড়ে। ইটু বা পাথরের মত শক্ত 

জিনিসকে আকারে সহজে ছোট করা যায় না, কিন্তু যে-সকল 

জিনিস বাতাসের মত বাস্পীয় অবস্থায় থাকে, চাপ দিয়া 

তাহাদিগকে অনায়াসে ছোট করা যায়। 

ফুটবলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ ব্লাডারের 

ভিতরে তুমি যে বাতাসটা পম্প করিয়া দাও, তাহ! বাহিরে 

অনেকট। জায়গ! জুঁড়িয়া থাকে । কাজেই বাহিরের অনেকটা 

বাস্পকে জোর করিয়! যখন ছোট ব্লাডারের মধ্যে পোরা যায়, 
তখন বাতাসকে সঙ্কুচিত করা হয়। সম্ভ সম্ভ পম্প, করার 

পরে তুমি যদি ব্লাডারে হাত দাও, তবে দেখিবে রবারের 
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উপরটা গরম হইয়াছে। বাইসিকেল্ গাড়ীর চাকায় যে 

রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে 

জোর করিয়া যখন অনেক বাতাস পম্প্ করা যায়, তখন 

সেটাও গরম হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা গেল, বাম্পীয় 
জিনিস সস্কুচিত অর্থাৎ আকারে ছোট হইয়! পড়িলে তাহাতে 

তাপের স্থষি হয়। 

স্ধ্য এতকাল ধরিয়া ক্রমাগত তাপ বিলাইয়া কেন 

আজও ঠাণ্ডা হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া 

পণ্ডিতেরা ব্লাডার গরম হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। সূর্য্য 

আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর দিয়া গড়া নয়, উহার 

দেহে কেবল বাম্পই আছে। বাষ্প জিনিসটার আর একটা 

প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহা আকারে খুব ছোট 

হইয়া আসে। কাজেই সুধ্যের দেহের বাম্প তাপ ছাড়িয়া 
ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ. 

সঙ্কুচিত হইতেছে । কিন্তু দেহ সম্কুচিত হইলে তাহাতে তাপ 

জন্মে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। স্ুতরাং দেখা 

যাইতেছে, সৃধ্যের দেহ যেমন ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, 

তেমনি সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তাপেরও 

স্ষ্টি হইতেছে । ত্র আয় তত্র ব্যয়, কাজেই এত তাপ 

খরচ করিয়াও সূ ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছে না। 



মহাপ্রলয় 
তোমব্লা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, প্রাতি- 

দিনই সূর্য্য যখন নিজের দেহকে একটু-একটু ছোট করিয়া 
ফেলিতেছে, তখন গত বসরের সূর্য্যের চেয়ে এ বসরের 

সূধ্যকে ছোট দেখি না কেন? জ্যোতিষীরা তোমাদের 

এই প্রশ্মেরও উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলেন, যখন বিশ্ব- 

ংসারে মানুষ জন্মে নাই এবং পৃথিবীর জন্ম হয় নাই, সেই 
অতি পুরাতন কালে, ্র্্য খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের 

যে জায়গায় পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ ও নেপ্ 
চুন রহিয়াছে, সূর্যের দেহটা সেই কোটি কোটি মাইল জায়গা 
জুড়িয়া ছিল। জায়গ! জুড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা 

খুবই হাল্কা ছিল। এখন সূষ্য্যের দেহে যে ঘন বাষ্প আছে, 

তখন ইহা অপেক্ষা খুব হাল্কা বাষ্প তাহার দেহে ছিল। 

সেই সময় হইতে আজ-পর্য্যস্ত সূধ্য নিজের দেহ গুটাইয়া। 

ছোটই করিয়া আদিতেছে। তাই সূ্য আগেকার তুলনায় 

এত ছোট। যাহা! হউক, সুধ্যের ছোট হইবার ভাবটা এখনো 
আছে, কিন্তু এখন যে পরিমাণে ছোট হইতেছে তাহা নিতান্ত 

অল্প, তাই এখন দুই দ্বশ বৎসরে বা দু-হাজার দশ-হাজার 

বৎসরে সূর্য্য কতটা ছোট হুইল, তাহা৷ নজরেই পড়ে না। 

মনে কর, একট! বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল 

বোঝাই আছে, আর তুমি যেন সেই জাল! হইতে. প্রতিদিন 
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এক একটি করিয়া তিল উঠাইয় লইতেছ। প্রতিদিনই 

এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই 

জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় 

এত সামান্য যে, তুমি ছু-বছরে কি দশ-বশুসরেও চোখে 

দেখিয়া বুঝিবে না যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে । সূর্য্যের 

আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বশুসরে 

সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, দু-হাজার দশ 

হাজার বৎসরে আমরা সূর্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা 

করিয়াও ছোট দেখিব না। 

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বশসর 

পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্য সূর্যকে নিশ্চয়ই ছোট 

হইতে দেখা যাইবে । তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না 

জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সূর্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্ 

হুইয়া যাইবে । কেবল তাহাই নয়, তখন তাহার! দেখিবে 

সূধ্য ছোট হুইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাড়াইয়াছে যে, সে 

আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ত 

হইবে । কারণ সূর্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর 
পুরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ড। হইয়া সূর্য এক 

দিন একেবারে নিভিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক 
না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়া 

পড়িবে । মেঘ হুইবে না, বৃষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, 

বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া 
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দাড়াইবে। সূর্যের আলোতে বাড়িয়া যে-দকল গাছপালা 

আমাদের খাগ্ভ জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া 

যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের 
চিহ্মমান্রও পৃথিবীতে থাকিবে না। 

সুধ্য নিতিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই দুর্দশার কথ 

মনে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ 

নাই, লক্ষ লক্ষ বদর পরে পৃথিবীতে এই মহা প্রলয় উপস্থিত 

হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুস্যজাতি পৃথিবী হইতে 
লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় 

পর্ববত ব্যতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু 

তখন তাহার এই শ্বামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃরিউ 
খধষির মত তাহার শরীর তখন কঙ্কালসার হইবে এবং 

মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া! পড়িবে। 
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এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইতেছ। প্রতিদিনই 
এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই 
জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে ; কিন্ত এই ক্ষয় 

এত সামান্য যে, তুমি ছুবছরে কি দশ-বশুসরেও চোখে 

দেখিয়া বুঝিবে ন! যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের 

আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বশুসরে 

দমে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, দু-হাজার দশ 

হাজার বসরে আমরা সূর্য্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা 

করিয়াও ছোট দেখিব না। 

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর 

পরে. এই তিলে তিলে কমার জন্য সূর্যকে নিশ্চয়ই ছোট 

হইতে দেখা যাইবে । তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না 
জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সূর্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্ 

হইয়া যাইবে । কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা! দেখিবে 

সর্ধা ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাড়াইয়াছে যে, সে 

আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহা প্রলয় আরম্ত 

হইবে। কারণ সূর্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর 

পূরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ুা হইয়া সূধ্য এক 

দিন একেবারে নিতিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক 
না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়া 

পড়িবে । মেঘ হইবে না, বুষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, 

বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া 
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দাড়াইবে। সূর্যের আলোতে বাড়িয়। যে-সকল গাছ-পালা 

আমাদের খা জোগায়, তাহার! চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া 

যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের 

চিহ্নমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না। 

ূধ্য নিভিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই ছুর্দশার কথ! 

মনে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ 

নাই, লক্ষ লক্ষ বসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত 

হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুস্যজাতি পৃথিবী হইতে 

লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় 

পর্ববত বাতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে ন1। কিন্তু 

তখন তাহার এই শ্যামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃক্লিষউ 

ধধির মত তাহার শরীর তখন কন্কালসার হইবে এবং 

মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া পড়িবে। 



চাদ 
এমখন চাদের কথা বলা যাউক। তোমাদিগকে আগেই 
বলিয়াছি, পৃথিবী যেমন সুর্যের চারিদিকে ঘোরে, চাদ সেই- 
রকম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ার়। এজন্য পৃথিবী 
গ্রহ এবং চাদ তাহার উপগ্রহ । সে যেন পুথিবীরই অধীনে 
আছে, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া নিজের চারিদিকে থুরাইয়া 
লইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া চাদের সঙ্গে সূর্য্যের 
যে কোনো সম্বন্ধ নাই, এ-কথা বলা যায় না! কারণ 

পৃথিবীর চারিদিকে যখন টাদ ঘুরে, তখন পৃথিবী তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া সু্্যকে ঘুরিতে থাকে । এজন্য চাদের গতিটা 
বড়ই গোলমেলে রকমের । 

একটা উদাহরণ দিয়া টাদের গতিট! বুঝানো যাক্। 

মনে কর, তুমি যেন সূষ্য হইয়া মাঝে দীড়াইয়া আছ, আর' 
তোমার সেই বন্ধু ধরণী তোমার চারিদিকে পৃথিবী সাজিয়া 
ঘুরিতেছে। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। এখন টাদ হইবে 
কে? যে টাদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে 

ঘুরিতে হইবে । আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক্, ধরণীকে 

বল! যাউক, সে যেন একটা টিলে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে 

থাকে। ধরণী টিলে দড়ি বাধিল এবং তাহার মাথার 

চারিদিকে সেই টিলটাকে ঘুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে 

সঙ্গে সে তোমারে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল । কাজেই টাদ 
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যেমন পৃথিবীকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে 
আসে, এখানে দড়িতে-বীধা টিলটাও সেই-রকম ধরণীর চারি- 
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ধরণী ঢিলে দড়ি বীধিয়! তাহা মাথার চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে 
অন্য বালকটির চারিদিকে ঘুরিতেছে। 

| দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া আমদিল। তাহা 

হইলে এই টিলের গতি ঠিক্ ঠাদের মতই হইল না কি? 

| পূর্বে তোমাদিগরকে বলিয়াছি, টাদকে আমরা পৃথিবী 
হইতে প্রায় সূর্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাদ কখনো 
সূর্ধ্ের মত বড় জিনিস নয়। নক্ষত্রদের চেয়ে টাদ অনেক 

ছোট, তা'ছাড়া আর যাহা কিছু আকাশে খালি চোখে দেখা 

যায়, তাহাদেরও চেয়ে ছোট, অর্থাৎ আকাশে যত ছোট বড় 
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জ্যোতিষ আছে, তাহাদের সব চেয়ে চাদই ছোট । কিন্তু 

মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে পৃথিবীর কাছে থাকিয়। 
ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাকে আমরা এত বড় দেখি । 

টাদকে ছোট বলিলাম, তাই বলিয়া মনে করিও না, যেন 

তাহা আমাদের খেলার ফুটবলের মত ছোট বা ধান রাখিবার 

মরাইয়ের মত ছোট, বা পাহাড়ের মত ছোট, বা হিমালয় 

পর্বতের মত ছোট । পৃথিবীর উপর যত জিনিস আছে, 

তাদের সব-চেয়ে টাদ বড়। কিন্তু আকাশে থাকিয়া যত 

গ্রহ-নক্ষত্র রাত্রিতে আলো দেয়, তাহাদের সব চেয়ে টাদ 

ছোট। সূর্যের তুলনায় টাদ কত ছোট তোমাদিগকে আগে 
বলিয়াছি। কিন্তু টাদ আবার পৃথিবীর চেয়ে এত ছোট যে, 

বিধাতা পুরুষ যদি টাদ দিয়া এই পৃথিবীর মত আর একটা 

পৃথিবী গড়িতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশট! চাদকে 
তাঙিয়া কাদা না করিলে পৃথিবী গড়িতে পারিবেন না। তাহা 
হইলে ভাবিয়া দেখ, আমাদের পৃথিবীটাকে যদি ধরা যায় 
একটা বড় মার্বেবেল কিম্বা একটা মাঝারি গোছের মাটির তাঁটা, 
তাহা হইলে চাদ হইয়া দাড়ায় একট ছোট মটরের মত। 

আর একটা হিসাবের কথ। বলি। তোমরা ছোট 

বেলায় ছেলে-ভুলোনো গল্লে শুনিয়াছ, মাটির তলায় পাতালে, 
এক রাজার বাড়ী আছে; সেখানে এক রাজ-কন্যা আছেন, 

দৈত্য-দানব কত কি আছে। এ-গল্পটা যদি তোমাদের মনে 

না থাকে, তোমাদের ঠাকুরমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়ো। 
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গল্পটা আমার একটুও মনে নাই, তা? না হইলে এখনি তাহ! 
তোমাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিতাম। যাহা হউক মনে 
কর, তোমর! যেখানে বলিয়া বই পড়িতেছ, সেখানে একটা! 

প্রকাণ্ড কুয়ো খুড়িয়৷ পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় যাইবার 
চেষ্টা কবিতেছ। কত খুঁড়িলে গল্পের সেই পাতালপুরীতে 

পৌঁছানো যাইবে, আন্দাজ করিতে পার কি? পণ্ডিতের 
হিসাব করিয়া, দেখিয়াছেন, তাহা হইলে কুয়োটাকে প্রায় 
চারি হাজার মাইল খুঁড়িতে হুইবে। কলিকাতা হইতে 

পাপ্তাব প্রায় হাজার মাইল। কাজেই দেখ, কলিকাতা 
হইতে পাঞ্তাব যত দুরে কুয়োটাকে তাহারি চারিগুণ গভীর 

করিতে হইবে। 

কিন্তু কেউ ষদি টাদে গিয়া কুয়ে৷ খুঁড়িতে আরম্ভ করে, 
তাহা হইলে এক হাজার মাইল খুঁড়িলেই টাদের ঠিক 

মাঝখানে গিয়া পৌছিবে। ইহাও বড় কম দূরনয়। কিন্ত 
তাহ। হইলেও পৃথিবীর মাঝে পৌছিতে যত খুঁড়িতে হয়, 
টাদের মাঝে যাইতে তাহার মিকি খুঁড়িলেই চলে। দেখ 

চাদ পৃথিবীর চেয়ে কত ছোট! 
কত দুরে থাকিয়া টাদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে 

এখন দেখা যাঁউক। টাদ পৃথিবীর প্রায় কোলের কাছে 

আছে, এজন্য জ্যোতিষীরা ইহ্থার দূরত্বের খুব সৃক্মম হিসাব 
করিতে পারিয়াছেন। তোমাদের চেয়ে যাহারা বয়সে বড়, 

তাহাদিগকে জিজ্ভাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, চাদ 
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পৃথিবী হইতে প্রায় ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে 

আছে। কিন্তু এই দুরত্বটা কত, মনে মনে আন্দাজ করিতে 

পারকি? আচ্ছা, সূর্যের দূরত্ব ঠিক করিবার সময়ে আমরা 
যে রেলের গাড়ীর উদাহরণ লইয়াছিলাম, এখানে সেই-রকম 

একট! কিছু লওয়া যাক্। 
মনে কর, আঞ্জকালকার নুতন ব্যোমযান অর্থাৎ 

এরোপ্লেনে চড়িয়া আমর! যেন চাদের রাজ্য দেখিবার জন্য 

বাহির হুইয়াছি। এরোপ্লেন্ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে 

টাদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দিবারাত্রি তাহার বিরাম 

নাই। তাহার কলটা যেন কেবলি বন বন্ করিয়। 

ঘুরিতেছে। কতদিনে তাহা দে পৌছিবে আন্দাজ করিতে 
পার কি ?- প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস লাগিবে। সূর্য্যের দূরত্ব 

হিসাব করিবার সময়ে আমরা দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীর ডাক- 
গাড়ী যদি শূন্য দিয়া! সূর্যে পৌছিতে যায়, তবে তাহাকে 
তিনশত পঞ্চাশ বগুসর দিবারাত্রি হুস্ হুস্ করিয়া চলিতে 

হয়। কোথায় সাড়ে পাঁচ মাস, আর কোথায় সাড়ে তিনশত 

বসর। ভাবিয়া দেখ, চাদ সূর্য্যের তুলনায়, পৃথিবীর কত 

কাছে! আর এত কাছে আছে বলিয়াই, আমরা ছোট 

টাদটিকে এত বড় দেখি! 

তোমরা দুরবীণ দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক 
তবে, আতমী কাঁচ দিয় বই পড়িতে গেলে বইয়ের অক্ষর- 

গুলি কি-রকম বড় দেখায়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা 
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নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। দূরবীণে চোখ লাগাইয়া টাদ 
বা অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, সেগুলিও এ-রকমেই বড় 
দেখায়। এজন্য খালি-চোখে আকাশের যে-সব জিনিসকে 

দেখা যায় না, দূররীণ দিয়া দেখিলে তাহাদিগকে দেখ! যায়। 

যদি তোমরা একটা ছোট দুরবীণ হাতের গোড়ায় পাও, 

সকলের আগে একবার টাদকে দেখিয়া লইও। এমন 

আশ্চধ্য দৃশ্য আর কখনো দেখিবে না! 
আজকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দুরবীণ 

আছে, তাহা দিয়া দেখিলে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দুরে 

না থাকিয়া কেবল চল্লিশ মাইল দূরে থাকিলে টাদ যেমনটি 
দেখাইত, ঠিক সেই-রকমই বড় দেখায় । চল্লিশ মাইল দূরের 
জিনিস কত কাছে থাকে মনে করিয়া দেখ । দুরবীণ দিয় 

দেখিয়া চাদকে আমরা ঠিক সেই-রকম কাছে পাইয়াছি। 
ইহাতে চাদের উপরকার সব খবর জানিবার শুনিবার খুব 
স্থবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গা 
আছে, যেখানে মানুষ যাইতে পারে নাই, কাজেই সেখানে 

কোথায় সমুদ্র আছে, কোথায় পাহাড় আছে এবং সেখানকার 

জীবজন্তু গাছ-পালা! কি-রকম, এ-সব আমরা জানিতে পারি 
নাই। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই রকমের 

অজানা দেশ। সেখানকার ভয়ানক শীতে ও বরফ-ঢাকা' 

সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই ; কাজেই সেখানকার সকল 

অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু টাদের যতটা পৃথিবী হইতে 
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দেখা যায়, তাহার সকল অবস্থাই জ্যোতিষীদের জানা আছে। 

পৃথিবীর কোথায় কোন্ সমুদ্র, কোথায় কোন্ পর্বত আছে, 

আমরা ম্যাপে তাহা আঁকিয়! রাখি। জ্যোতিয়ীরা টাদেরও 

সেই-রকম ম্যাপ্ আঁকিয়াছেন, এবং সেখানকার পাহাড় পর্বত 

সমুদ্রের এক-একটা নামও দিয়াছেন। 
তাহা হইলে বুঝা! যাইতেছে, দেখিবার গুনিবার জিনিস 

টাদে অনেক আছে। বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে টাদকে যে- 

রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম । দেখিলেই 

বুঝিবে, এটা পুণিমার চাদের ছবি নয়। পুণিমার পরে কি- 
রকম এক-একটু করিয়া চাদের ক্ষয় হয়, তাহা তোমরা হয় ত 

দেখিয়াছ। ছবিখানি পুণিমার ছয় সাত দিন পরে উঠানো 
হইয়াছিল, এজন্য ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু দেখ 

ছবি দেখিতে কেমন ! 



চাদের আগ্নেয় পর্বত 
চলিক্র উপরে যে-সব গোল গোল চিহ্ন আছে, সেগুলি কি 

বলিতে পার কি? এগুলিকে জ্যোতিষীরা টাদদের আগ্নেয় 

পর্বতের গর্ত বলিয়৷ স্থির করিয়াছেন। বিশ্ৃভিয়স, এট্না 

প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্নেয় পর্বতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই 
শুনিয়াচ। এই সকল পর্ধবতের চূড়ায় ভয়ানক গর্ত থাকে, 
তাহা হইতে সময়ে সময়ে ধোঁয়া ছাই বাহির হইয়া নিকটের 

গ্রাম নগর ছাইয়া ফেলে । কখনে! কখনো! আবার .সেই গর্ত 

দিয়া আগুনের মত গরম গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হয় 
এবং পাঁশের গ্রাম নগর ডুবাইয়া দেয় । 

বিশ্ৃভিয়স্ পর্বতের অগ্নিবৃষ্টি অনেক দিন আগে পম্পে 

নগরকে এইরকমে একবার নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে- 
সময়ে বিস্ৃভিয়স্ হইতে এত ছাই এবং গলা মাটি পাথর ও 

ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব- 

জন্ত্র সব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখন লোকে সেই সকল 

ছাই ও জমাট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির করিতেছে। যাহা 
হউক, চাদের উপরে যে-সব আগ্নেয় পর্বতের গর্ত দেখিতেছ, 

তাহা হইতে কিন্ত্ব এখন আর ছাই বা আগুন বাহির হয় না, 
হইলে তাহ! দৃররীণ দিয়া আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে 

পাইতাম। 
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জ্যোতিষীর ছুই শত তিন শত বগুসর ধরিয়। টাদের 

পাহাড়-পর্ববত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের একটুও 

পরিবর্তন দেখিতে পান নাই। আমাদের দূরবীণগুলি এখন 
টাদকে এত বড় করিয়া দেখায় যে, টাদে যদি কলিকাতার 
হাইকোর্ট, জেনারেল্ পোষ্ট-অফিস্ বা মনুমেন্টের মত একটা 

বড় বাড়ী প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই নুতন বাড়ী, 
এখানে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু এপর্যযস্ত এরকম 

কিছুই দেখা যায় নাই। মাটির বা পাথরের পুতুল গড়িয়। 

ঘরে রাখিলে তাহাকে যেমনটি রাখা যায়, চিরদিনই সেই- 
রকম থাকে; চাদও যেন সেই-রকম একটি পুতুল। বৎসরের 

পর বৎসর চাদকে দেখিয়া শুনিয়া ইহার একটুও পরিবর্তন 
দেখ। যায় নাই। 

_ কিন্তু খুব প্রাচীন কালে চাদের সব আগ্নেয় পর্বত হইতে 
বে ভয়ানক আগুন উঠিত এবং গলা ধাতুর ঝআ্োত বাহির 

হইয়! চারিদিক ডুবাইয়া দিত, এখনে। এত দূর হইতে আমরা 

তাহা বুঝিতে পারি । 

পরপৃষ্ঠায় চাদের একটা আগ্নেয় পর্ববতের বড় ছবি 

দিলাম । ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, চার্দের উপরকার 

কতক জায়গা যেন খুব উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে এবং 

তাহার মাঝে যেন কয়েকট। উচু-উচু পাহাড় আছে। চাদের 

আগেকার ছবিতে যে-সব ছোট গোলাকার আগ্নেয় পর্ববত 
দেখিয়াছ, তাহাদের আকৃতি ঠিক এই-রকমের অর্থাৎ চারিদিকে 
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উঁচু প্রাচীর, মাঝে একটা বা ছুইট। উঁচু পাহাড়। যে আগ্নেয় 
পর্বতের ছবিটা এখানে দিলাম, তাহার নাম কোপারনিকাস্। 

প্ 3 ক ৪ ্ ্ লি রি ঠা 

চাদের কোপারনিকাস্ আগ্রেয় পর্বত 

“কোপারনিকাস্* নাম- শুনিয়া অবাঁক্ হইও না; এ 

নাম আমাদেরই দেওয়া। তোমার যদি দুইটা পোষা কুকুর 
থাকে, এবং তাহাদের একটা কালো ও একটা লাদা হয়, 
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তাহা হইলে প্রত্যেককে এক-একটা পৃথক নাম দিতেই হয়। 
তাহা না হইলে যখন তুমি কালো কুকুরটাকে কাছে আনিতে 

'চাও, তখন কেবল তুভু করিয়া ডাকিলে দুইটাই কাছে 

আসিবে। কিন্তু যদি তুমি কালে! কুকুরটিকে “কালু” এবং 
সাদাটিকে.“টেবি” বলিয়া ডাক, তখন কালু বলিয়া ডাঁকিলে 

কালো৷ কুকুরই কাছে আসিবে এবং টেবি বলিয়া ডাকিলে 
সাদাটাই কাছে আসিয়া তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইবে। 
ইহাও যেন সেই-রকম; টাদের বড় বড় আগ্নেয-পর্ববতগুলি 

ও. সমুদ্রগুলির এক-একটা নাম দেওয়াতে, একটা পর্ববতের 

সঙ্গে আর একটা পর্বতের গোলমাল হয় না । 

চাদ্দের পর্ববতের নাম দেওয়ার কথায় একটা ঘটন| মনে 

পড়িয়া গেল। তিন চারি বসর পুর্বেবে আমি তোমাদেরি 

মত ছোট ছেলেদের দুরবীণ্ দিয়া চাদ দ্েখাইতেছিলাম। 

চাদের আগ্নেয় পর্বত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও উচুনীচু মাটি 

দেখিয়া তাহার! অবাক্ হইয়া যাইতেছিল। নিকটে একটি 

অল্পশিক্ষিত ভৃত্য দ্রাড়াইয়া ছিল; . তাহাকেও দুরবীণ্ দিয়! 

টাদ দেখাইলাম এবং কোন্ পাঁহাড়টার কি নাম তাহাও বলিতে 

লাগিলাম। পৃথিবীর: মত টাদ্দেও পাহাড় পর্বত আছে 

দেখিয়।৷ সে খুবই আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চধ্য 

হইল চাদের পাহাড়গুলির নাম শুনিয়া। সে বলিতে লাগিল, 

“মহাশয়, কল দিয়া ত টাদ্দের পাহাড় দেখাইলেন; কিন্তু 
পাহাড়গুলির নাম জানিলেন কি রকমে ?” 



৮৪. গ্রহ-নক্ষত্র 

আমরা ত হাসিয়াই খুন। চাদের পাহাড় দেখিয়া 

লোকটা বিস্মিত হইয়া! ভাবিতেছিল, আমরা কোনো যন্ত্র দিয়! 

পাহাড়ের নামগুলাও হয় ত টাদ হইতে পৃথিবীতে আমদানী. 
করিয়াছি। আমরা তাহাকে বুঝাইয়। দিলাম, পাহাড় পর্ববত 

গাছপালা ব! জীবজন্তুর নাম বিধাতা তাহাদের গায়ে লিখিয়া 
দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য মানুষেই তাহাদের 

এক-একটা নাম দেয়। 

টাদের আগ্নেয় পর্বতের নি বলিতে গিয়। অনেক 

বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার “কোপার্- 

নিকাস্” আগ্নেয় পর্বতের ছবিটি দেখা যাউক্। ইহার 

চারিদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড় বেড়িয়৷ রহিয়াছে, তাহা 

কম উঁচু নয়। পণ্ডিতের! হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার 

উচ্চতা ছুই মাইলের উপরে, মাঝের পাহাড়ের উচ্চতা আরো 

বেশি। তাহার পরে যে জায়গা ঘেরা রহিয়াছে, মাপিলে 

তাহ! প্রায় ছাপ্সান্ন মাইলের সমান হয়। তাহা হইলে দেখ, 

এ পাহাড়-ঘের ' গোলাকার জায়গাটাও নিতান্ত ছোট- 

খাটো স্থান নয়। ছাপ্লান্স মাইল প্রশস্ত একটা গোলাকার 

স্থান ছুই মাইল উচু পাহাড়-দিয়! ঘেরা এবং ঘের! জায়গার 

মধ্যে আবার ছুই একট! স্উচু চূড়াযুস্ত পাহাড়। টাদের 

সকল আগ্নেয় পর্ববতই যে এত বড় তাহা নয়। কোনোটিকে 
ইহা অপেক্ষা অনেক ছোটও দেখা গিয়াছে, কিন্ত প্রত্যেক 

আগ্নেয়গিরির গঠন ঠিক একই রকমের । 
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আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নেয় পর্ববত আছে, তাহাদের 
সঙ্গে চাদের পর্ববতগুলির আকার মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের 

মধ্যে অনেক তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের কোনো 

আগ্নেয় পর্ববত ছুই তিন মাইল উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নাই এবং 
তাহাদের কোনোটিরই মুখ পঞ্চাশ মাইল বা একশত মাইল 
চওড়া নয়। টাদের আগ্নেয় পর্ববতগুলির অবস্থা এরকম 

কেন হইয়াছে, তোমরা কেহ বলিতে পার কি? বোধ হয় 

পারিবে না; জ্যোতিষীর অনেক ভাবিয়৷ চিস্তিয়া ইহার 

কারণ স্থির করিয়াছেন । 

ইহা বুঝিতে হইলে পৃথিবী ও টার্দের আকর্ষণের কথ 
একটু জানা আবশ্যক । পৃথিবী তাহার উপরকার সকল 
জিনিসকে নিজের দিকে টানে, এজন্য আমরা জিনিসকে ভারি 

বলিয়া বোধ করি। পাঁচ সের ওজনের একটা লোহার 

গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে কত কষ্ট হয় দেখিয়াছ ত ? 

গোলাকে পৃথিবী নীচের দিকে টানে তুমি তাহাকে উপর 
দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার টান, 
অধিক ন৷ করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে 

না। এজন্য কোনো জিনিসকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে 

বেশ্ জোর লাগে। 
চার্দের দেহটা পৃথিবীর তুলনায় খুব ছোট, এজন্য সে 

তাহার উপরকার জিনিসগুলাকে পৃথিবীর মত জোরে টানিতে 

পারে না, এজন্য টাদদে সব জিনিসই হাল্কা । হিসাব করিয়। 
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দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের, চাদে 
তাহার ওজন মোটে এক সের। তুমি কত ভারি জিনিস 

মাটি হইতে উঠাইতে পার জানি না। বোধ হয় দশ সের 
জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হুইলে টাদে তুমি 
ষাট সের অর্থাৎ দেড় মণ জিনিস অতি সহজে উঠাইতে 

পারিবে । তুমি কতট! লাফ্ দিতে পার? হয়ত ছয় সাত 
হাতের বেশি পার না। তুমি টাদে গিয়া যদি লাফ্ দিতে 
আরম্ভ কর, তাহা হইলে পৃথিবীর লাফের ছয় গুণ লাফাইতে 
পারিবে, অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, কি বেয়াল্লিশ হাত অনায়াসেই 

লাফাইবে। ইহা বাঘের লাফের চেয়েও অনেক বেশি । 

টিল ছুঁড়িয়া তুমি টিলটাকে কত উপরে উঠাইতে পার 
আন্দাজ করিয়া দেখিয়াছ কি? তোমার হাতে যদি খুব 

জোর থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি 

টিলটাকে উপরে উঠাইতে পারিবে না; কিন্তু টাদে গিয়! ঠিক 

সেইরকম জোরে টিল ছুড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত 
পর্যন্ত উপরে উঠিবে। 

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না; হয় ত তুমিও 
জান নাঁ। মনে করা যাক্, তোমার ওজন ত্রিশ সের। 

তুমি বদি চাদে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানে 

পা-দিবামাত্র, তোমার শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হুইবে। 

কারণ টাদ পৃথিবীর চেয়ে খুব অল্প জোরে তোমার শরীরকে 
টানিবে। সেখানে যদি ওজনের কল থাকে, তাহা হইলে 



টাদের আগ্নেয় পর্বত . ৮৭. 

দেখিবে তোমার শরীরের ওজন কমিয়! ত্রিশ সের হইতে পীঁচ 

সের হইয়। দীড়াইয়াছে। চাদের রাজ্যটা বড়ই. অদ্ভুত নয় কি? 

চাদে পঞ্চাশ এবং কখনো কখনো একশত মাইল 

চওড়া * আগ্নেয়গিরি কি-রকমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা 

বুঝাইতে গিয়া টাদ্দের এই-রকম তল্ল টানের কথাটাকেই 

জ্যোতিষীরা বলিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় জলের ফোয়ার৷ 

দেখিয়াছ, আমাদের দেশের বড় বড় সহরের বাগানে এই- 
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রকম ফোয়ারা অনেক দেখা যায়। মাটিতে-পৌতা৷ নলের 
মুখ দিয়! শত শত ধারায় জল পিচ্কারীর মত জোরে উপরে 

উঠে, তাহার পরে সেগুলি নীচে নামিয়া ছত্রাকাঁরে ফোয়ারার 

চারিধারে পড়িতে থাকে। ফোয়ারার জোর বত বেশি হয়, 

জলের ধারাও তেমনি বেশি উপরে ওঠে ও নামিবার সময়ে 

নল হইতে অধিক দুরে ছড়াইয়া পড়ে। 

জ্যোতিষীরা বলেন, দুই মাইল তিন মাইল উচু 

পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা আগ্নেয় পর্ববতগুলির আকুতি এঁ- 

রকমেই হইয়াছিল। হাজার হাজার বৎসর পূর্বেব যখন 

টাদের দেহের শত শত আগ্নেয় পর্ববত হইতে গলা ধাতু 

ধোৌয়৷ ও ছাই ফোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, তখন তাহা 

অনেক উপরে উঠিত | কারণ চাদের টান বেশী নয়। তাহার 

পরে যখন নামিত তখন আগ্নেয় গিরির ফোয়ারার মুখ হুইতে 
অনেক দুরে গিয়া ছত্রাকারে পড়িত। জ্যোতিষীর! বলেন, 

এই রকমে দুরে ছত্রাকারে পড়া ছাই পাথর ও গলা ধাতু 

হাজার হাজার বসর ধরিয়া জমিয়া ঢুই মাইল তিন মাইল 

উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর নিম্্াণ করিয়াছে। এক কালে যে 
সত্য সত্যই চাদের আগ্নেয় পর্ববত হইতে ছাই পাথর ও গলা 

ধাতু বাহির হইত, তাহা এঁ-সকল প্রাচীর দেখিলেই বুঝা যায়। 



চাদের উপরকার অবস্থ। 
ম্বেখীন্নে এককালে আগ্নেয় পর্ববতের এত উপদ্রব ছিল, 

সেখানে যে আমাদের পৃথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে 
পারে না, তোমরা অনায়াসে তাহা! আন্দাজ করিতে পার। 

সত্যই চাদের উপরে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া 
একটা! সমতল জায়গা মেলা কঠিন। তোমাদের ফুউবল্ 

খেলার মত একটু ছোট সমতল জায়গাও বোধ হয় টাদে 

মেলে না। তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উচু 

জমির পর নীচু জমি যেন সাজানো আছে। পৃথিবীর মত 
নরম মাটিও বোধ হয় সেখানে পাওয়া যায় না। বড় বড় 

আগ্নেয় পর্ববত হইতে গলা ধাতু জমাট বাঁধিয়া সেখানকার 

মাটিকে এমন শক্ত করিয়৷ রাখিয়াছে যে, তাহা! কলের লাঙ্গল 

দিয়। খুঁড়িতে গেলেও খোঁড়া যায় না। ্ু 

তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর উপরে মোটে 

একভাগ স্থল এবং বাকী তিন ভাগ সমুদ্র । চাদে কিন্তু 

সমুদ্র কম। হিসাব করিলে দেখা যায়, টাদদের উপরটাকে 
যদি তিনভাগ কর, তাহা হইলে কেবল একভাগ সমুদ্র ও 

বাকি দুই ভাগ স্থল হইয়! ধ্রাড়ায়। টাদ্দে সমুদ্রের চিহ্ন 

থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্তু এখন এক-বিন্দুও জল নাই। 

কাজেই আগেকার কথ! ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, চাদে এখন 

সবই স্থল; সেখানে এখন জলের নাম-গন্ধও নাই। জল 
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নর 

থাকিলে মেঘ হইত এবং মেঘে চাদ্দের উপরট] ঢাক৷ পড়িয়া 

বাইত; তখন আমরা টাদের গায়ের কালো কালো দাগ- 
গুলিকে স্প্ট দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু টাদের কলঙ্ককে 
ত আমরা কখনই অস্পষ্ট দেখিতে পাই না। কাজেই 

মানিয়া লইতে হয় টাদে জল নাই। 

আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি 
কাজ করে তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে । বৃষ্টির 
জল ও বরফ-গলা জল বড় বড় পাহাড়কে ভাঙিয়া চুরিয়া 

দেয়, উঁচু জমিকে নীচু করে এবং কখনো কখনো নীচু 
জমিকেও উঁচু করে। জল যেন প্রতিদিনই পৃথিবীকে নৃতন 
করিয়া গড়িতেছে। কিন্তু আজ তিন শত বগুসর ধরিয়া 

জ্যোতিষের! চাদকে দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তাহার 
ম্যাপ্ আঁকিতেছেন, কিন্তু এত বগুসরেও টাদের উপরকার 
মাটি-পাথরের একটুও পরিবর্তন দেখেন নাই। ইহা! দেখিয়াও 
তোমরা বলিতে পার চাদে জল নাই। 

টাদে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমরা 
জান নাকি? ঠিক জলেরই মত তাহার কাজ। লোহাকে 
কিছু দিন বাতাসে ফেলিয়! রাখিলে যেমন তাহাতে মরিচা 
ধরে এবং এক-একটু করিয়া তাহ ক্ষয় পাইয়া যায়, পাথরের 
উপরে ও মাটির উপরে বাতাস ঠিক এ-রকমেই কাজ করে। 
পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে বাতাস একটু-একটু করিয়া ধুলা 
করিয়া দের এবং পরে সেই ধূলাকে উড়াইয়া দুরে ছড়াইয়া 
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ফেলে । ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উঁচু মাটির টিৰি 
ছোট হইয়া আসে। কিন্তু টাদের পাহাড় ও উঁচু জমির 

এ-পর্ধ্যস্ত একটুও ক্ষয় দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাতে 
বাতাস আছে ইহা কেমন করিয়া বলি ? 

চাদে যে বাতাস বা জলের বাম্প প্রভৃতি কোনে। জিনিস 

নাই, তাহার আর একট প্রমাণের কথ বলি। তোমরা 

নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, খুব গভীর বাতাসের ভিতর দিয়া দেখিলে 

সব জিনিসকেই শান বা অস্পষ্ট দেখা যায়। সকাল বেলা 
যখন সূর্য্য উঠে তখন তাহাকে কি রকম জান দেখায় তাহ। 
তোমরা! দেখ নাই কি? তখন তাহার দিকে বেশ তাকানে। 

যায়। অন্তের পূর্বের সূর্যকে ঠিক এঁ-রকমই আন দেখায় । 
ইহার কারণ তোমরা বলিতে পার কি? উদয় ও অস্তের 

সময়ে সুষ্য তের্চা-ভাবে কিরণ দেয়, তাই সুধ্যের আলোককে 

বায়ু ও নানা বাম্পের গভীর স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয় 

এবং ইহাতে আলো! কতকটা আট্কাইয়া যায়। তাই 

ছুপুরের সূধ্যকে যেমন উজ্ভ্বল দেখায়, উদয়-অস্তকালের 

সূর্যকে সে-রকম দেখায় না । 
বাতাস ও বাস্পের আলো! আট্কাইবার এই কথাটিকে 

যনে রাখিয়া, টাদের আকাশে যে বাতাস বা অন্য বাস্প নাই, 

তাহা জ্যোতিষীর! প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের পথ ধরিয়! 

আকাশের উপরে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে টা ছোট- 
বড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া ফেলে । দেখা গিয়াছে, চাদের 
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পিছনে প্রাবেশ করিবার সময়ে অডি ছোট নক্ষত্রদেরও আলো 

একটুও কমিয়া আসে না। যখন তাহারা চাদের পিছনে 
যায়, কেবল তখনি তাহার! অদৃশ্য হইয়া গড়ে। চাদের 

আকাশে বাতা থাকিলে কখনই এ-রকমে নক্ষত্ররা অদৃশ্য 
হইত না। টাদের বাতাসে প্রথমেই তাহাদের আলো কিছু 

কিছু আট্কাইয়া যাইত এবং ইহাতে নক্ষত্রগুলিকে প্রথমে 

যান দেখাইত, তাহার গরে টাদের পিছনে একেবারে লুকাইয়া 

পড়িলে তাহারা অদৃশ্য হইত। কিন্তু যখন নক্ষত্র! টাদে 
ঢাকা গড়ে, তখন কখনই এরকমটি দেখা যায় না। কাজেই 

বলিতে হয়, টা্দে বাতাস বা জলের বাষ্গাদির নামগন্ধও নাই। 



চাদের কলঙ্ক 
[এখানে চাদের আর একটা ফটোগ্রাক-ছবি দিলাম । 

ছবিটা বোধ হয় শুরুপক্ষের সপ্তমী বা. অস্টমী তিথিতে 

উঠানো হইয়াছিল । এজন্য চাদের সব অংশ উহাতে 

দেখিতে পাইবে না । 

অষ্টমীর চন্র 

ছবির বাম দিকে যে বড় বড় কালো দাগগুলি দেখিতেছ 

এগুলি কি বলিতে পার কি? এগুলিই চাদের কলঙ্ক । 

খালি-চোখে ইহার্দিগকে মোটা রেখার মত দেখায়, কিন্তু 

দুরবীণ্ দিয়া দেখিলে কালো! কালো! চওড়া দাগের মত 
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দেখায়। চাদ্দের কদমগাছ ও তাহার তলাকার বুড়ির 
আকৃতি আমরা এ-সব রেখা দিয়াই কল্পনা করিয়া লই।. 

জ্যোতিষীদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাস 
করিলে তাহার বড় অদ্ভুত জবাব দেন। তাহাদের মতে 
এগুলি টাদের জলশুন্ সমুদ্র । গ্রীত্মকালে পুকুর শুকাইয়া 

গেলে যেমন এক-একটা গর্ভই দেখা যায়, এগুলি সেই রকমের 

গর্ত । তবে পুকুরের গর্ত যেমন ছোট, চাদের সমুদ্রগুলির 

গর্ভ সে-রকম নয়। এগুলি খুব গভীর এবং শত শত মাইল 

জায়গা জুড়িয়া থাকে। : 

[... টাদ্দের অপর অংশের ভুলনায় এই শুকনো মুজগুলি 
কেন এত কালো, এ-কথাটা বোধ হয় তোমাদের মনে 

হইতেছে । জ্যোতিষীরা ইহারো৷ কারণ স্থির করিয়াছেন। 
সূর্যের যেমন নিজেরই আলো আছে, টাদের তাহা নাই, 
একথা তোমাদদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। একখানা 

আয়না রৌদ্রে ধরিলে, তাহা যেমন সূর্ধ্যের আলোতে. ঝক্মক্ 
করে, টাদে লূর্য্যের আলো পড়ে বলিয়া টাদও সেই-রকমে 
ঝক্্মক্করে। এই রকম ধার-করা আলোতে উজ্জ্বল হইলে 

চাদের ষে একটু আলেো। পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে, তাহাই 

আমাদের কাছে জ্যোৎস্সার আলো হইয়! দীড়ায়। সূর্ধ্যডুবিয়া 
গেলে পৃথিবীতে যখন রাত্রি-হয়, তখনো চাদে কি রকমে 
সূর্ধ্যের আলো পড়ে এখানে তাহার একখাঁনি ছবি 'দিলাম। 

ইছ। দেখিলেই আমার কথাটি বুঝিবে। 



রাত্রে হুয্যের আলে! চাদের উপরে পড়িয়া! চাদকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে 



নু একি রা: দখ 'র্বো আলোতে ধরিলে সকল 
জি না, কাতের মত বক্মক্ করে না। একখানা 
সাদা-র€ীধক্া্রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে যতটা উজ্্বল 
দেখাইবে, কালো রউ-কর৷ | কাঠ ততটা দেখাইবে না। ঠাঁদের 

সমুদ্রগুলির রঙ, কেন তাহার পাহাড়-পর্ববতের চেয়ে কালো 

: দেখায় এখন তোমরা বুঝিবে। চাদের গু্ধ সমুদ্রগুলির 

তলায় এমন কতকগুলি জিনিস জমাট বাঁধিয়! আছে যে, 

তাহা কালো পাথর বা কালো রঙ্-করা কাঠের মত। কাজেই 

মূর্যের আলে! পাইলে তাহ! ঝকৃমক্ করে না। এইজন্যই 
: চাদের উঁচু স্থলতাগের তুলনায় মুর তলাগুলোকে কালো 

দেখায়। 



অম্মানবস্াল্র পরে দ্বিতীয়ার চাদ সরু কাস্তের মত পশ্চিম 

আকাশের নীচে দেখা দেয়,__তার পরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া 

পুণিমার দিন ঠিক গোল হইয়! দাঁড়ায়। ইহার পরেই কৃষ্ণ- 
পক্ষ আরন্ত হুয়। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চাদ একএকটু 

করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে সুরু করে। প্রায় পনেরে। 

দিন পরে অর্থাু অমাবস্যায়, টাদকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া 
যায় না। 

চাদের এই-রকম ক্ষয় ও বুদ্ধি তোমরা হর ত দেখিয়াছ । 

যদি ভাল করিয়া ন। দেখিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়া চাদকে 

পরীল্ষা করিয়ে, তাহা! হইলে বুঝিবে আমি যে-সকল কথ 

বলিলাম তাহা ঠিকৃ। যদ্দি আমার কথাটাই ঠিক হয়, তাহা 
হইলে কি-রকমে চাদের ক্ষয়বুদ্ধি হয়, তোমরা ভাবিয়া চিন্তিয়। 

বলিতে পার কি ? | 

পর পৃষ্ঠায় একট! ছবি দ্রিলাম। এই ছবিট! দেখিলে 
বোধ হয় তোমরা টাদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাটা বুঝিবে । টাদ 

পৃথিবীর চারিদিকে. প্রায় গোলাকার পথে ঘ্বুরিয়া বেড়ায় । 
তাই ছবির মাঝখানে আমরা পুথিবীকে রাখিয়াছি, এবং 
তাহার চারিদিকে চাদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দিয়াছি। সূর্য্য 
টাদদের ভ্রমণ-পথের ভিতরে নাই,__বাহিরে আছে। সুর্য্যের 

শা রর 
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আলো চাদের গায়ে লাগিয়া কি-রকমে তাহার কলার ত্রাস- 
বৃদ্ধি করায় এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। 

স্ এলতল শা জা বি ও 

এশিশাশীশি সপ ক সক... 
গা 

এ পা সস শে স্জ 
লা সি 

ছে জা 

জড় 
ঞ 

চন্্রকলার ক্ষয়বৃদ্ধি 

টাদ যখন ছবির এক-নন্বর জায়গায় থাকে তখন কি 

হয় ভাবিয়া দেখ। এই অবস্থায় টাদ প্রায় পৃথিবী ও সূর্য্যের 
মাঝে পড়িয়াছে। কাজেই টাদের যে-পিঠে সূর্যের আলো 
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পড়ে তাহা পৃথিবী হইতে দেখা যায় না। পৃথিবী হইতে 
উহার অন্ধকার দিকৃটাই দেখা যায়। স্ত্রতরাং এঅবস্থায় 
আমরা টাদকে একেবারে দেখিতে পাই না'। ইহাই অমাবস্যা । 

অমাবস্যায় চাদ দেখা যায় না। 

তার পরে চাদ যখন অগ্রসর হইয়! দুই-নম্বর জায়গায় 

আসিয়া দীড়ায় তখন তাহার যে আধ্খানায় দূর্যের আলো 
পড়ে, তাহার অতি সামান্য অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। 
ইহাই দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার টাদ। ইহার আকৃতি তখন সরু 

কাস্তের মত হইয়া দাড়ায় । 

ইহার পরে চাদ যখন পুথিবীকে ঘুরিতে গিয়৷ ছবির 
তিন-নম্বর জায়গায় আসিয়া দাড়ায়, তখন চাদের আলোকিত 

ংশের আধ্খান! মাত্র আমর! পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই। 

তাঁর পরে চারি-নম্বর জায়গায় আসিয়! ট্রাড়াইলে চাদের 

আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা আমাদের নজরে পড়ে 

এবং শেষে পাঁচ-নম্বর জায়গায় টাদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল 

দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, চাদ ও সুষ্য্ের 
মাঝে থাকে ; কাজেই চাদের যে আধ্খানা সৃধ্যের আলো পায়, 

তাহার সবটাই আমর! দেখিতে পাই। ইহাই পুণিমার চাদ । 
পুণিমার পরে চাদ যতই ছয়, সাত ও আট-নম্বর 

জায়গায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই 

আমাদের আড়ালে পড়িতে আরম্ত করে। এই সময়টাতেই 

টাদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ । তার পর আট-নম্বর 
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জায়গা ছাড়িয়া আবার এক-নম্বর জায়গায় আসিলে চাদ 
একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্তা। হয়, -. 

তাহা হইলে দ্রেখা যাইতেছে, চাদ যে-সময়ে পৃথিবীকে 
একবার ঘুরিয়া আসে সেই সময়ে অমাবস্তা হইতে পুণিমা 
এবং পুণিমা হইতে আবার অমাবস্যা হয় । 

এই সময়টা যে কত দিন তাহা তোমরা! জান। যদি 
না জান! থাকে তাহ হইলে একটা পাঁজি দেখিলেই জানিতে 

পারিবে । এক অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্থা হইতে 

প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে । তাহা হইলে তোঁমর! 
বলিতে পার, পৃথিবী সুধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে যেমন তিন শত 
পইষট্রি দিন সময় লয়, টাদও সেই রকমে পৃথিবীকে ঘুরিতে 
সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা খুব ভাল 

হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্া সাড়ে উনত্রিশ দিন 

অন্তর হইলেও, চাদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সাতাইশ দিন 

আট ঘণ্টায়। 

পাঁজির কথার সহিত পণ্ডিতদের কথার কেন এ-রকম 

অমিল হুইল, তাহা তোমরা এখন বুঝিবে না; কেবল এইটুকু 
মনে করিয়া রাখ যে, খন টাদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন 
পৃথিবী স্থির হইয়া দড়াইয়া থাকে না। সে. সৃ্যরে 
ঘুরিবার জন্য নিদ্দিট পথে চলিতে থাকে । টাদের গতি 
এবং পৃথিবীর এই গতি মিলিয়া পূর্ণিমা ও অমাবন্তার সময়- 
গুলাকে একটু লম্বা করিয়! দেয়। যদি পৃথিবী সূর্যের মত 



চাদের কল৷ ১৩১ 

নিশ্চল হইয়! দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে চাদের অমাবস্থা 
ও পুণিমা ঠিক্ সাঁতাইশ দিন আট ঘণ্টা অন্তরে হইত | 

অমাবস্যার ছুই দিন পরে যখন কান্তের মত সরু টাঁদ- 

খানি পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি 
ভাল করিয়া টাদটিকে দেখ, তবে স্পষ্ট সমস্ত টাদকেই 

দেখিতে পাইবে । ইহা! একট! মজার ব্যাপার নয় কি? 

সেই সময়ে কাস্তের মত অংশটা খুব উজ্জ্বল থাকে, অবশিষ্ট 

ংশে আব্ছায়া রকমের এক রকম আলে! দেখ! যায়। 

কিন্তু এই আলোতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমাদের চাদ 

কাস্তের মত নয়, তাহা গোলাকার । 

কাস্তের মত অংশটা কেন এত উজ্জ্বল তাহা তোমরা 

জান। কিন্তু বাকি অংশে এই আব্ছায়া আলে কোথ। 

হইতে আসে, বলিতে পার কি ? পঞ্চমী বা ষষ্ঠী তিথিতে চাদ 
যখন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন এ আব্ছায়! আলো দেখা 
যায় না। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থী পধ্যস্ত উহা 
সুস্পষ্ট দেখ। যায় । 

চাদের নিজের আলো! নাই। ধার-করা আলোতেই তাহার 
আলো, একথা তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ । কাজেই বলিতে 
হয়, দ্বিতীয়! তৃতীয়ার যে আবৃছায়া আলোতে টাদের অন্ধকার 

ংশের যে একটু নজরে পড়ে, তাহাও চাঁদের নিজের 
আলো নয়। তবে কাহার আলো ? জ্যোতিধীরা ইহার মজার 
উত্তর দিয়াছেন। তাহার! বলেন, ইহা চাদের 'উপরকার 
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জ্যোত্স্নার আলো । চাঁদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোগসা 
দেয়, পৃথিবী তেমনি টাদের উপরে এরূপ জ্যোতনা দেয়। 

বোধ হয় আমার কথা বুঝিলে না। আচ্ছা, মনে কর, 

তুমি যেন চাদের উপরে গিয়া দাড়াইয়াছ এবং সেখান হইতে 

পৃথিবীকে দেখিতেছ। পুথিবীকে তুমি একটা! খুব বড় টাদের 
মতই দেখিবে। যদি অমাবস্যার দ্রিন বা তাহার দু-তিন 

পরে তুমি টাদের অন্ধকার দিক্টায় থাক, তাহা হুইলে তুমি 

পৃথিবীকে পুণিমার টাদের মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে 
পাইবে। তখন পৃথিবীর আলো-_ঠিক্রাইয়৷ গিয়া চাদের 
যে অন্ধকার অংশে তুমি দাড়াইয়৷ আছ, তাহাতে জ্যোত্সা। 
দেখাইতে থাকিবে । যষ্টী সপ্তমীর টাদের অন্ধকার অংশেও 
পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়ে, কিন্তু তখন টাদ্দের উজ্জ্বল অংশের 
আলোটা এত বেশি হয় যে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর 

জ্যোৎস্না পড়িলেও তাহা নজরে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে 

একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইলেও তাহাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়, 
কিন্তু যে ঘরে ইলেক্টিক আলে! জ্বলিতেছে, সেইখানে এ 
প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার আলো! চোখেই পড়ে না। ইহাও 
যেন সেই রকম। পৃথিবীতে টাদ যে জ্যোত্ন্না দেয় তাহার 
আলো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু টাদে পৃথিবী যে 

জ্যোৎস্না দেয় তাহার আলে। আমাদের জ্যোত্সার প্রায় 

তেরো গুণ। তাহা হইলে দেখ, টাদে জ্যোতস্া উঠিলে 

বেশি অন্ধকার থাকে না। | : 
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পাঁজি খোঁজ করিলে প্রতি বসরে একটা দুইটা বা 
তাহারো বেশি চন্দ্রগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা, আছে দেখিতে 

দেখিতে পাইবে। পুণিমা তিথি ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। 
গ্রহণের সময়ে টাদখানিকে কি-রকম দেখায়, দেখিয়াছ ত? 
কখনো কখনে সৰ টাদটাই একটু-একটু করিয়া ক্ষয় পাইয়া 
যায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ-রকমও 
দেখা যায়, টা্দের খানিকটা ক্ষয় পাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ 

পরে যেমন পূর্ণচন্দ্র ছিল তাহাই হইয়া দাড়াইল। 

কিন্তু সূর্ধা গ্রহণের সময়ে সূধ্য যেমন একেবারে কালো 
হইয়া যায়, চন্দ্রগ্রহণে চাদ ক্ষয় পাইলেও সে-রকম কালো 
হয় না। যেন এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো 

চাদের ক্ষয়-পাওয়৷ 'অংশে দেখা যায়। 

ইহা দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, এবার 

যখন চন্দ্র-গ্রহণ হইবে তখন দেখিও। 
টাদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, এখন দেখা যাউক। 

আলোর কাছে কোনো জিনিস রাখিলে সেই জিনিসটার 
একট! ছায়া পড়ে। তুমি রৌদ্রে গিয়া দাড়াও, দেখিবে 
তোমার একটি ছায়া পড়িয়াছে। এই রকমে, যে ছায়া হয়, 
তাহা তোমার কোন্দিকে দেখা যায়, লক্ষ্য 'করিয়াছ কি? 
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তোমার যে দিকে সূধ্য থাকে ঠিক তাহার উল্টা দিকে 
ছায়। পড়ে। মনে কর, প্রাতঃকালে তুমি পশ্চিম-মুখ 

হইয়া রৌদ্রে দাড়াইয়াছ,__সুর্ধ্য তখন পূর্বদিকে আছে। 
এখন ছায়াটা কি-রকম পড়িয়াছে যদি লক্ষ্য কর, তাহা 

হইলে দেখিবে, তোমার একটা লল্বা ছায়! সূষ্ের উ্টা 

দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িয়াছে। 
মহাকাশে পুথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ 

সূধ্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলো নাই। 
কাজেই সূর্যের আলো তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উপ্ট৷ 
দিকে তাহাদের এক-একট। প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে পড়ে । 

এই ছায়াকে আমরা অবশ্য সর্বদা দেখিতে পাই না, কারণ 
ছায়া যতই বড় হউক, কোনে। জিনিসের উপরে না পড়িলে 

তাহা দেখা যায় না। কাজেই সূষ্যের আলোতে পৃথিবীর 

ছায়া বা টাদের ছায়৷ সর্বদা আকাশে থাকিলেও তাহা 
আমাদের নজরে পড়ে না। যখন তাহা! আকাশের কোনো বড় 

জিনিসের উপরে পড়ে তখনই আমরা তাহা দেখিতে পাই । 

টাদ্দের গ্রহণ কি-রকমে হয়, তাহা বলিতে গিয়া 

জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবীর যে একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে 

সর্বদাই আছে, তাহা চাদের উপরে . পড়িলেই গ্রহণ হয়। 

ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে সকল জিনিসেরই উজ্জ্বলতা 

কমিয়া আসে, ইহা ত তোমর! সর্ববদাই দেখিতে পাঁও। 

কাজেই চাদ যখন পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গ্রবেশ করে, 
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তখন তাহারে উজ্জ্বলত! কমিয়া আসে। এই জন্যই গ্রহণের 

চাদে আলো থাকে না, তাহা প্রায় অন্ধকার হুইয়া পড়ে। 

পর পৃষ্ঠায় টাদের গ্রহণের একটা ছবি দিলাম, এই 
ছবিটি দেখিলেই চাদ কি-রকমে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে যায় 
তাহা বুঝিতে পারিবে । ছবিতে দেখ, সুষ্য ও টাদের মাঝে 
পৃথিবী দাড়াইয়া আছে । সৃষ্যের আলোতে যে ছায়া হইয়াছে, 
তাহা মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চাদ এইছায়ার 

মধ্যে আছে বলিয়াই চাদের গ্রহণ হুইয়াছে। 

আমরা আগে বলিয়াছি, পুণিমা তিথিতে চাদ যখন 

সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে, তাহার গ্রহণ কেবল সেই সময়েই 

হয়। ইহার কারণ তোমরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে 

পারিবে । চাদের ক্ষয়বৃদ্ধি বুঝাইবার সময়ে যে ছবিটি 
দিয়াছি, তাহা দেখিলেই বুৰঝিবে, পুণিমা তিথি ভিন্ন অন্য 
কোনো সময়ে পৃথিবী, চাদ ও সৃর্য্যের মাঝে পড়ে না; কাজেই 

পৃথিবীর ছায়। এই সময় ভিম্ন অপর কোনো সময়ে চাদের 

উপরে পড়িতে পারে না। অন্য সকল সময়েই. পৃথিবীর 
ছায়া াদের অনেক তফাতে থাকিয়৷ যায়। কাজেই পুণিম! 
ছাড়া অপর কোনো তিথিতে চাদের গ্রহণ হয় না। 

গ্রহণের সময়ে টাদখানি পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে 
সূর্যের একটুও আলো চাদে পড়িতে পায় না; কাজেই সেই 

সময়ে টাদকে . একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা । কিন্তু 
পূর্ণগ্রহণের সময়েও টাদ একেবারে অন্ধকার হয় না-__তামার 



গ্রৃহু- ৯০৬ 

চজ্রগ্রহণ 
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মত এক রকম লাল্্চে অস্পষ্ট আলো তখনো চাদে থাকিয়। 

থাকিয়া যায়। যদি টাদের নিজের আলো থাকিত, তাহ! 

হইলে না হয় বলিতাম, এই আলো চাদের নিজেরি আলো । 

কিন্তু চাদ ত আমাদেরই মাটি-পাথরের মত অনুজ্ভবল। তবে 

এ লাল্চে আলোট। কোথা হইতে চাদের উপরে পড়ে ? 

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়! গিয়াছে । জ্যোতিষীরা 

বলেন, পৃথিবী বখন সূর্ধ্য ও চাদ্দের মাঝে দীাড়াইয় সুধ্যের 

আলো! রোধ করে, তখন সব আলোকে সে আট্কাইতে পারে 

না। পৃথিবীর চারিদিকে যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের 
আবরণ আছে, তাহাই সূর্য্যের একটু-একটু আলো! বাঁকাইয়া 
টাদে লইয়া ফেলে । আলো সকল সময়েই সরল পথে অর্থাৎ 

সোজ। পথে যায়, তাহ! কখনই বাঁকা পথে চলে না। কিন্তু 

যখনই তাহা কোনে ঘন বা হাল্কা স্বচ্ছ জিনিসের ভিতরে 

ষাইতে চায়, তখন তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। মহাশুন্য হইতে 

যে-সব আলোর রেখা সোজাপথ ধরিয়া পৃথিবীর উপরে 
আসিয়া পড়ে, তাহাও এ কারণে স্বচ্ছ বাতাসে ঠেকিয়া 
বাকিয়া যায়। কাজেই গ্রহণের সময়ে সোজা আলোর রেখা- 

গুলি চাদে না পড়িলেও, বাঁকা আলোর রেখার কিছু কিছু 

চাদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পূর্ণগ্রহণের সময়ে টাদখানি 

একেবারে কালো হয় না.। | 



চাদে মানুষ আছে কি? 
এক্ষে-এক্ষে টাদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই 

কিন্তু সব কথা শেষ হইল না । যাহা বাকি রহিল সে-সব খুব 

জটিল কথ!, তোমরা যখন বড় হইবে তখন সেগুলি জানিবে। 

এখন তোমাদের হয় ত মনে হইতেছে, চাদে পাহাড়-পর্ববত 

আছে, মাটি আছে, সূর্যের আলো আছে, জ্যোগস্না আছে, 
রৌদ্রের তাপও আছে, তাহা হইলে কি সেখানে মানুষ নাই ? 

তোমাদের মত অনেক ছোট ছেলে আমাকে এই কথাই বার 

বার জিজ্ঞাস করিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, তোমরাও 

বুঝি জানিতে চাও, চাদে মানুষ আছে কি না। 

টাদে যে মানুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজন্ত, 
গাছপালাও নাই, তাহা বড় বড় পণ্ডিতের স্থির করিয়। 

ফেলিয়াছেন। কাঁজেই দেখ, কোনো! দিন আমরা যে টাদের 
খবর চাদের রাজ্যের লোকের মুখে শুনিব তাহার আশা নাই। 

সেখানে হিমালয়ের মত উঁচু উঁচু পাহাড় আছে, এখানকার 

মত সূর্য্যের আলো আছে, অনেক আগ্নেয় পর্ববতও আছে, কিন্তু 

সেখানে জীবজস্ক বা বা গাছপাল! বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। 

কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড় ইন্কুল-কলেজ 

বড় বন-জঙ্গল কিছুই নাই। জনমানবশূহ্য একটা! মরুভূমির 
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মত চাদ দিবারাত্রি আকাশপানে তাকাইয়। আছে। টাদে 

বাতাস নাই এবং জল নাই, তাহ! আগেই তোমাদিগকে 

বলিয়াছি। কাজেই সেখানে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টি পড়ে 

না। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সেখানে গাছপালা থাকিতে 

পারে, তোমরাই একটু ভাবিয়া দেখ। এমন সোনার চাদে 

যদি, জল ও বাতাস থাকিত, তাহ! হইলে হয় ত আমাদের 

মত মানুষ সেখানে বাস করিত এবং হয় ত এতদিনে টাদের 

মানুষদের সঙ্গে বিনা-তারের টেলিগ্রাফে বা অন্য কোনো 

উপায়ে কথাবার্তীও চালাচালি হইত। টাদের মাটি-পাথর 

পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত হইলেও সেখানে জীব-জানোয়ারের 
থাঁকিবার উপায় নাই। যদি কেহ জোর করিয়া আমাদিগকে 

চাদে লইয়া যায়, তাহা হইলে দম আট্কাইয়া আমাদের প্রাণ 

বাহির হইয়। পড়িবে; ইহাতেও 'যদি কোনো গতিকে বাঁচা 

যায়, তাহা! হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল 

নাই-_তরি-তরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি 

খাইয়। বাঁচা যাইবে বল দেখি? তাহার উপরে আবার 

আগুন জ্বীলিবার কোনো উপায় নাই। কারণ একটুও 
বাতাস নাই ; বাতাস না থাকিলে ত আগুন জলে না । 

তার পর দেখ, আমর! ছু-চার জন যে চাদে গিয়া কথা- 

বার্তা গল্পগুজব করিব তাহারে! উপায় নাই; কারণ চাদে 
বাতাস নাই, কাজেই শব্দও হইতে পারে না। তুমি চাদে 
গিয়া খুব করিয়া চীগকার কর, একটুও শব্দ হইবে না; 
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হাজারটা কামান এক. সঙ্গে ছুড়িলেও একটু শব্দ হইবে 
 না। ভাবিয়া দেখ, চাদের রাজ্যটা কি ভয়ানক স্থান 

যুগযুগান্তর ধরিয়া চার্দের উপরকার সকলি স্তব্ধ ও নিশ্চল। 
কি ভয়ানক অবস্থা! এই জন্যই জ্যোতিষীর! টাকে মৃত 

উপগ্রহ বলিয়াছেন। এমন সুন্দর চাদের এমন ছুরবস্থার 

কথা শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। 



চাদের দিবা-রা | 
টােক্স উপরটা পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাণ্ডা! একথা 
তোমাদ্দিগকে বলা হয় নাই। এ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা 

গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা গিয়াছে, চাদে জীবজন্তর গাছপালা 

থাকিতে পারে না। 

তোমর! নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুরু পক্ষ হউক আর কৃষ্ণ 

হউক, যখনি চাদকে দেখা যায় তখনি তাহার একটা পিঠই 

আমাদের নজরে পড়ে। এজন্য দের একটা পিঠে যত 

পাহাড়-পর্ববত ও সাগর-উপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল 

সেইগুলিকেই জানি। চাদের অপর পিঠে কি আছে 

আমাদের জানা নাই। জানা না থাকিলেও, ইহা বেশ বুঝা 

যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর যেমন 
এক রকমের, চাদের দুই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই 

রকমের। 

যাহা হউক টাদের একটা পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর 
দিকে থাকাতে, চাদের দিনরাত্রি ছুইই খুব বড় হইয়া 

পড়িয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় 
একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক খায়, ইহাতে এ 

চবিবশ ঘণ্টারই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। 
কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া টাদের একটা মুখই নিজের দিকে 

চা 
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টানিয়। রাখে । এ জন্য টা যে-সময়ের মধ্যে একবার 

পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সেই সময়ের মধ্যে সে নিজের 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবারের বেশি ঘুরপাক দিতে পারে 
না। কিন্তু চাদ পুথিবীক্ষে ঘুরিয়া এক অমাবস্যা হুইতে 

আর এক অমাবস্যায় আসিতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন 

সময় লয়, ইহা আমরা আগেই দেখিয়াছি । স্তরাং বলিতে 

হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চবিবশ ঘণ্টা, টাদের 
দিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে উনত্রিশ দিনে । 

কাজেই মোটামুটি হিসাবে চীদের উপরকার প্রত্যেক 
জায়গায় পনেরে! দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন 

হয়। আমাদের পৃথিবীতে গ্রীষ্মকালে যখন দিনগুলো একটু 
বড় হয় এবং শীতকালে রাত্রি লম্বা হয়, তখন বড় দিন ও 

বড় রাত্রির একটিকেও ভাল লাগে না । চাঁদে যদি মানুষ 

থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন লম্বা! রাত্রি এবং পনেরো 

দিন লম্বা দিন, কত অসহ্য হইত তাহা ভাবিয়! দেখ । 

তোমর! ভাবিতেছ, চাদে যদি পনেরো দিন ধরিয়া সুর্ধ্যের 

আলো ও তাপ লাগে, তাহা হইলে টাদের মাটি পাথর তাতিয়া 

আগুন হইয়া পড়িবে । কিন্তু জ্যোতিধীরা ইহার ঠিক উল্টা 
কথা বলেন। তাদের মতে আমাদের পনেরো দিনের মত 

লঙ্গা দিনগুল। চাঁদকে একেবারে গরমই করিতে পারে না । 

বারো ঘণ্টা মাত্র সুর্য্যের তাপ পাইলে যে, পৃথিবী এত গরম 
হয়, তাহার একমাত্র কারণ পুথিবীর চারিদিকের বাতাস এবং 



রা 
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জলের বাস্প। সুর্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে 

তাপ আসে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাষ্প 

তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে দেয় না। কোনো 
জিনিসকে গরম রাখিতে হইলে যেমন আমর! তাহার চারি- 

দিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা লেপ-কীাথা জড়াই, আকাশের 

বাতাস ঠিক যেন লেপ ব1 কম্বলেরই কাজ করে। বাহির 
হইতে পৃথিবীতে ষে তাপ আসে, আমাদের বায়ুর শাবরণ 
তাহাকে পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় না;-_এজন্যই পৃথিবী 

বেশ গরম থাকিয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে । 

কিন্তু চাদে ত একটুও বাতাস নাই এবং জলের বাম্পও 

নাই, কাজেই সূর্যের আলোর সঙ্গে যে তাপ চাঁদের উপরে 

আসিয়া পড়ে, নিমেষের মধ্যে তাহা চাদ ছাড়িয়া আবার 

মহাকাশের দিকে ছুটিয়া যায়। কাজেই সকল সময়ে মহা- 

শূন্যের মতই চাদ ঠাণ্ডা থাকে । দিনের তাপে চাদ যদি এত 

ঠাণ্ডা থাকে, তাহা হইলে উহার যে আধখানায় পনেরো দিন 

ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহা ঘে আরো ঠাণ্ডা হইবে, তোমরা 

ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ । 

টাদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা তাহ।ও জ্যোতিষীরা হিসাব 

করিয়াছেন। তোমরা জ্বর মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই 

দেখিয়াছ। মানুষের গায়ের গরম সাড়ে আটানববুই ডিসির 

সমান। স্থতরাং সাড়ে আটানববুই ডিগ্রির গরম কি-রকম 
তোমর। আন্দাজ করিতে পার । এই গরম কমিয়। কমিয়। 

৪ 
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যখন শুন্য হইয়া পড়ে, তখন কত ঠাণ্ডা হয় এখন ভাবিয়া দেখ । 

জ্যোতিষীরা বলেন, চীদ এত ঠাণ্ডা! যে সেখানে থারমোমিটার 

রাখিলে তাহার তাপ শুন্তের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়া 

যায়। ভাবিয়া! দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! যদি চাদে একটুও 

জল থাকিত তাহ! হইলে এই ঠাণ্ডায় জমিয়া তাহা! পাথরের 

মত শক্ত বরফ হইয়া দ্াড়াইত নাকি? এই রকম চাদে 

কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপাল| থাকিতে পারে ? 

তাহা হইলে দ্রেখা যাইতেছে, গাছপালা জীবজন্তুকে 

বাচাইয়! রাখিবার মত তাপও চাঁদে নাই। 
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টাঙ্গ সত্যই মর! জিনিস। দেহের শুর হাড়গোড় বাহির 

করিয়৷ সে ভূতের মত পৃথিবীর চারিদিকে দিবারাত্রি পাক্ 

দিয়া বেড়াইতেছে। যেই' সূর্য্য আছে, তাই তাহার গায়ে 

একটু আলো! দেখা যায়, তাহা না হইলে সে ভূতের মতই 

কালো হইয়৷ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত! ভাবিয়া দেখ, 

টাদ্দের কি ছূর্গতি ! মরিয়াও তাহার মুক্তি নাই! 

এখন তোমরা! হয় ত মনে করিতেছ, চাদের এই দুরবস্থ! 

কেন? এক কথায় যদ্রি ইহার উত্তর শুনিতে চাও, তাহা 

হইলে বলি, ছোট হইয়! জন্মিয়াছিল বলিয়াই-টাদের এই 

অকালমৃত্যু । আমাদের পৃথিবীর সকল জীবজন্তই ছোট 

হইয়। জন্মে, তার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং পরে বুড়ো 

হইলে মরিয়া যায়! কিন্তু আকাশের জ্যোতিদের মধ্যে 

নিয়ম এই যে, কেহ ছেটি কেহ বড় হইয়া জন্মে। যাহারা 

বড় হইয়। জন্মে তাহারাই বাঁচে অনেক দিন,_শীঘ্র মরে 

কেবল ছোটরা । চীদ পৃথিবীর পুত্র, সে অনৃষ্টের দোষে 

ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল, তাই সে শীঘ্ব শীন্্ বুড়ো হইয়া 

মরিয়াছে। | 

টাদকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বুঝিলে 

না.। জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে, 
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যখন পৃথিবীর উপরট৷ এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না এবং শক্ত 
মাটি-পাথর ইহার উপরে খুঁজিয়াই মিলিত না । বলা বাল্য 

ইহা অনেকদিন আগেকার কথা । এখনকার পৃথিবী যে-সব 
জিনিস দিয়া প্রস্তুত তখন তাহা সব একাকারে থাকিয়া বন্ বন্ 

করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুর! নয়, এ-সব জিনিস গরম 
বাস্পের আকারে থাকিয়া হয় ত একটা ছোট সুর্য্যের মত 

জ্বলিত। কিন্তু পৃথিবী ত আর সূর্যের মত বড় নয়, কাজেই 
কিছু দিনের মধ্যে সে তাপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও 

তাহার শরীরের বাম্প জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, 
কিন্তু তখনো তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল এবং সে আগেকারই 

মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। পুথিবীর দেহ যখন এই- 

রকম কোমল এবং গরম, তখনি পুথিবীর দেহ হইতে 
খানিকটা অংশ খসিয়! গিয়৷ চাদের জন্ম হইয়াছিল । তাহ 

হইলে দেখ, পৃথিবী নিজের দেহ দিয়াই চাদকে গড়িয়াছিল। 
কাজেই চাঁদকে যদি পৃথিবীর পুত্র বলা যায় তাহা হইলে 

অন্যায় হয় না। রর 

যাহ। হউক চাঁদের স্ৃত্যু কেমন করিয়া হইল এখন বলি 

শুন। চাদ যখন পৃথিবী হইতে পুথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, 
তখন দুইয়ের তাপ সমান ছিল এবং দুজনেই দেহের তাপ 
ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় কে 
শীত্র শীত ঠাণ্ডা হইবে বলিতে পার কি? চাঁদ আকারে ছোট 
কাজেই সে শীঘ্র ঠাণ্ডা হুইয়া পড়িতে লাগিল। এক হাঁড়ি 
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ভাত যখন উনন্ হইতে নামানো হয়, তখন তাহার সব অংশই 

প্রায় সমান গরম থাকে । কিন্তু যদি এক হাতা ভাত হাড়ি 
হইতে লইয়া একখান! থালায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে 

হাডির ভাতের অনেক আগে থালার এক হাতা ভাত ঠাণ্ডা 

হইয়া পড়ে। এই-রকমেই পৃথিবীর চেয়ে ছোট চাঁদটিই শীঘ্র 
ঠাণ্ডা হইয়াছিল এবং তাহার সেই বাম্পীয় দেহ শীঘ্র শীত 

তরল হইয়া শেষে জমাট বাধিয়। শক্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
তখনো তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গল! অবস্থায় 

ছিল;-_তাই চীদদের উপরকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া 

ভিতরকার গল! মাটি-পাথর হাজার হাজার আগ্নেয় পর্বতের 

আকারে উপরে উঠিত। ইহার পরে চীদের ভিতর পধ্যন্ত 

ঠাণ্ডা হইলে আগ্নেয় পর্বত নিভিয়া গিয়াছিল এবং চাদের 

চারিদিকে তখনে। যে-সব হাল্কা রকমের বাম্প ছিল তাহ! 

দিয়া জলের স্থষ্টি হইয়াছিল। এই সময়টাই চাঁদের ভাল 

সময় ছিল,_-তখন আমাদের এখনকার পৃথিবীরই মত 

চীদদের সমুদ্র-ভরা জল ছিল, হয়ত আকাশ-ভর। বাতাসও 

ছিল। এখন হইতে কত দিন আগে চাঁদের এই স্থখের 

জীবন আসিয়াছিল জানি না, কিন্ত তখনো আমাদের পৃথিবী 

যে, ভয়ানক ছিল গরম এবং তাহাতে পশুপক্ষী মানুষ 

গাছপালা কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহ! নিশ্চয় । 
ইহার পরেই যখন চীর্দের সমস্ত দেহ ভিতর পধ্যস্ত 

একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, তখনি তাহার সুখের জীবনে 
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মৃত্যুর লক্ষণ একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 

খ্বরম না! থাকায় সমুদ্রের জল কতক মাটির ভিতর প্রবেশ 

করিয়া বরফ হইয়া পড়িয়াছিল ও কতক চাঁদের দেহের নানা 
জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

চাদে বাতাস ছিল কিন! জানি না, যদ্দি ছিলই ভাবিয়া লওয়! 

যায় তাহা হইলে উহাও একটু-একটু করিয়া চাঁদকে ছাড়িয়। 
মহাকাশের দিকে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চাদের 

যেমন দেহখানি ছোট, তাহার টানও সেই-রকম অল্প। 

বাতাসের মত চঞ্চল জিনিসকে সে টানিয়৷ রাখিতে পারিবে 

কেন? 

এই-রকমে যখন চাঁদের ভিতরকার তাপ, সমুদ্র-ভরা 

জল, আকাশ-ভর৷ বাতাস একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তখনি 

চদের মৃত্যু হইয়াছিল। 



পৃথিবীর মৃত্যুয় 
টগাচ্গ মরিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু 

দিনে-দিনে তাপ ত্যাগ করায় পৃথিবীরও ভিতর পর্য্যন্ত যে 

ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ। 

চাদের যেমন মৃত্যু হইয়াছে, পুথিবীরও যে একদিন সেই- 

রকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা নিশ্চিত। দিনে দিনে পৃথিবী সেই 

মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে। 

এখনো পৃথিবীর ভিতরে গরম আছে, কিন্তু তাহার 

উপরকার অনেক আগ্নেয় পর্ববতই নিভিয়া গিয়াছে, ছুই 

চারিটি মাত্র জাগিয়া আছে। কিন্তু কিছুদিন পরে পৃথিবীর 
সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হইয়া! যাইবে এবং আগ্নেয় পর্ববতও নিভিবে। 
পৃথিবীর টানে এখন চাদের একটা দ্রিকই যেমন পৃথিবীর 

দিকে থাকে; মৃত্যুর পূর্বে সেই-রকম পৃথিবীরও একটা দিক 

সৃষ্যের পানে চিরদিনের জন্য তাকাইয়া থাকিবে । একদিকে 
সৃষ্যের আলো ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্ 
চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে । তখন পৃথিবীতে 
জল বাতাস খুঁজিয়া মিলিবে না এবং গাছপালা পশুপক্ষী 

ও মানুষের চিহ্নও ধরীতলে থাকিবে না। থাকিবে কেবল 
শু্ধ বড় বড় পাহাড়-পর্ববত এবং জলহীন সমুদ্রের গভীর 

গর্তগুলি। 
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চাদ মরিয়া গিয়া আমাদের পৃথিবীকে যে মৃত্যুর তয় 
দেখাইতেছে তাহা সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমাদের ভয় 

পাইবার কিছুই নাই। কারণ কত হাজার হাজার বসর 
পরে এই মৃত্যু আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবে তাহা হিসাব 

করিয়া আজও ঠিক করা যায় নাই। তবে মৃত্যু মিথ্যা 
হইবার নহে,__-একদিন তাহ! আসিবেই আসিবে। 



সুর্যের ছোট গ্রহ 
পুথিলীল্প কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে সূর্য্য ও 
টার্দের কথাও বলা হইল। কিন্তু পৃথিবীই সূর্য্যের একমাত্র 
গ্রহ নয়,_পৃথিবী ছাড়া আরে! সাতটি জ্যোতিক্ছ, কেহ কাছে 

হুয্যের ছোট গ্রহ 

কেহ দুরে থাকিয়া! সূর্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা 
সম্পূর্ণ সুর্যের অধীন। সূর্যের আলোতে তাহাদের মধ্যে 

অনেকেই উদ্্বল হয় এবং সূর্যের তাপে গরম হয়। তাহাদের 
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নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, মনে নাই কি? সূর্যে 
থুব কাছে থাকিয়া ঘুরিতেছে বুধ, তার পরে শুক্র এব: 

গুক্রের পরে আমাদের পৃথিবী । পৃথিবী যে-পথে সূর্ধ্যবে 
ঘুরিতেছে, তাহার বাহিরে পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি 

ইউরেনস্ এবং নেপৃচুন আছে। 
বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল সূর্ধ্যকে মাঝে রাখিয়া যে. 

রকম পথে ঘুরিয়া বেড়ায় পূর্ব পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি 
দিলাম। এই সব গ্রহদের পথগুলি কি রকমে সূর্য্যের 

চারিদিকে সাজানো! আছে, ছবিখানি দেখিলেই তোমরা 
বুঝিবে। ইহার! সূর্যের রাজ্যের ছোট প্রজা ;-_-তাই 
ইহাদের পরিচয়ই আমরা! প্রথমে দিব। 



বুধ 
ক্ুর্্যে্ল চারিদিকে যে-সব গ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে 

বুধই সূর্য্যের খুব কাছে আছে । এজন্য বুধের কথাই আগে 

বলিব। বুধ আবার সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট । 

'সে যেন সূর্য্যের ছোট ছেলে, তাই সূর্য্য তাহাকে কা "ছাড় 
হইতে দেয় নাঁ। বুধকে ইংরাজিতে মার্কারি (11070975) 

বলে। | 

আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতেরা বুধ গ্রহকে বেশ 

ভালে! করিয়। জানিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব 

করিয়৷ বাহির করিয়াছিলেন। পুরাণে লেখা আছে, বুধ 

গ্রহটি আমাদের টার্দদরি একটি পুন্র। 
যাহা হউক, বুধ সুধ্যের খুব কাছে থাকে বলিয়া তাহাকে 

দেখা বড় কঠিন। সূর্যের আলোর সীমার মধ্যে তাহার 
বসতি, এজন্য ইচ্ছা করিলে যখন-তখন তোমরা বুধকে 

দেখিতে পাইবে না;__-জ্যোতিষীরাও যখন ইচ্ছা উহাকে 

দেখিতে পান্ না। গ্রহেরা যে পথে সূষ্যকে ঘুরিয়া আসে, 

তাহ! ঠিক গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকটা 
পাখীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মত 

পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বুধ কখনো কখনো সূর্য্যের আলো! হইতে 

একটু দুরে আসিয়া পড়ে। এই সময়েই পূর্ব বা পশ্চিম 
আকাশের গায়ে ভোর রাত্রে এবং সন্ধ্যায় বুধকে দেখা যায়। 



১২৪. গ্রহ-নক্ষত্র 

বুধকে খুব ছোট গ্রহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ো 
না, ইহা আমাদের টাদের চেয়ে ছোট । টাদের উপরে সুড়ঙ্গ 

কাটিয়া তাহার ঠিক্ মাঝখানে যাইতে হইলে ন্থড়ঙ্গটিকে প্রায় 

এক হাজার মাইল গভীর করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের 

উপরে যাও এবং তাহার দেহের ঠিক মাঝে যাইবার জন্য 

কুয়ো খুঁড়িতে আরন্ত কর, তাহা হুইলে কুয়োটিকে দেড় 

হাজার মাইল গতীর করিতে হয়! ভাবিয়া দেখ, ইহা 

চাদের চেয়ে কত বড়। 

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী কত বড় 
তাহা! তোমর! জান। এখন যদি কেহ বুধকে ভাডিয়া একটা 
পৃথিবী গড়িবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে একুশটা বুধকে 

না ভাঙিলে একটা পৃথিবী গড়া যাইবে না । সূর্য কি প্রকাণ্ড 
জিনিস, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমরা যদি সূর্য্যের 
সহিত বুধের তুলনা করিতে যাও, তাহা হইলে একটা হাতীর 
সঙ্গে একটামশার তুলনা করা হয়। এক হাত ফাঁকওয়ালা 
একটা মাঝারি জালাকে যদি সূর্য্য বলিয়৷ মনে যায়, তাহা 

হইলে বুধ হইয়া ঠাড়ায় একটি সরিষার আধখানার সমান। 
সুর্যের সন্তানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়া 
দেখ । ্ 

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় সূর্য বুধকে এত কাছে 

কাছে রাখিয়াছে। সুর্য্যের হয় ত ভয় হয়, বুঝি তাহার ছোট 

ছেলেটি হারাইয়া যায়। সত্যই, বুধ যদি বৃহস্পতি শলি 



বুধ ১৭৫ 

প্রভৃতি তাহার বড় বড় ভাইদের কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে 

তাহার রক্ষা ছিল না। পৃথিবী যেমন চাঁদকে কাছে রাখিয়া 

নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, উহারাও হয় ত 
ছোট ভাই বুধকে এঁ-রকমে চিরকালের জন্য ঘুরাইয়া মারিত। 

বুধ সূর্য্যের কাছে আছে ; তাই বলিয়া মনে করিও না, 

সে দশ ক্রোশ বা একশত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ, সূর্য্য 

হইতে তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল দুরে রহিয়াছে। গ্রহ- 
নক্ষত্রের দূরত্বের হিসাবে এই দুরত্ব অতি অল্প, সেই জন্তই 

বুধকে সূর্যের কাছে বলিলাম। কিন্তু আমাদের হিসাবে এ 
দুরত্ব অতি প্রকাণ্ড। যদি তুমি বুধে গিয়া একখানা রেলের 
গাড়ীতে চাপিয়া সূর্ধ্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীখান। 

যদি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, তাহা! হইলে প্রায় 
তিরাশী বৎসর পরে তুমি সূর্যে গিয়া উপস্থিত হইবে। 

অর্থাৎ য্দি বারো বৎসর বয়সে গাড়ী চাপিতে পার, তবে 

পঁচানববুই বগসর বয়সে তুমি সূর্যে পৌছিবে। তোমার 
এখনকার কালো! চুলগুলি তখন পাকিয়া শাদা হইয়া যাইবে 

এবং এমন সুন্দর দীতগুলিও পড়িয়া যাইবে । 

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাদ আছে, 
বুধের সেরকম একটিও চাঁদ নাই। বুধ নিজেই চাদের মত 

ছোট জিনিস,_ইহার আবার চাঁদ থাকিবে কেমন করিয়া ? 

পৃথিবী বুধের চেয়ে কত বড় তাহা তোমাদিগকে আগে 

ৰলিয়াছি। জ্যোতিষীরা কি রকমে দুরের গ্রহদিগের দূরত্ব 



১২৬ এ্রহ-নক্ষত্র 

আয়তন ও ওজন ঠিক করেন, তোমর! বোধ হয় তাহ! জান 

না। এখন সে-সব হিসাবপত্রের কথা তোমাদিগকে বলিলে, 

তোমারা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীরা কি- 

রকমে বুধের ওজন ঠিক্ করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি 

কথা একটু বলিব। | 

তোমরা ধূমকেতু দ্রেখিয়াছ কি? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়ালা 

ধূমকেতু কখনো পুর্বব কখনো পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। 

ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই-রকম একটা! 
প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে 

কি? ধুমকেতু-সন্বন্ধে সকল কথা পরে 'বলিব। এখন 

এইটুকু জানিয়৷ রাখ যে, ইহাদের মধ্যে কতক গুলি পৃথিবী, 
বুধ প্রভৃতি গ্রহদের মত এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে 

ঘুরিয়া আসে । এই রকমই একটা ধূমকেতু আছে,__তাহার 

নাম এন্কি। এন্কি (199০9) নামে একজন জ্যোতিষী 

ইহাকে খু'জিয়া বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এ নাম 

দেওয়া হইয়াছে । এই' ধূমকেতুটি সূর্য্যের খুব কাছে থাকিয়া 

তিন বসর তিন মাসে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে। রেলের গাড়ী 
ষ্টেশনে পৌছিতে দেরী করে, তুমিও কখনো কখনো ইস্কুলে 

যাইতে দেরি কর। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রের৷ দেরি 

কাহাকে বলে জানে না। যাহার যেমন সময় ঠিক কর! 

আছে, তাহারা সেই সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে । ঘড়ি 

শ্ত্রো ফাষ্ট, যায়, কিন্তু উহাদের শ্লো। ফাষ্ট, নাই। 



বুধ ১২৭ 

কিন্তু বহুদিন আগে হঠা একটা ভাবনার কথা 

হইয়াছিল। যে-দিন এন্কির ধূমকেতুকে দেখিবার কথা 

ছিল, সেদিন এন্কি দেখা দিল না। পণ্ডিতদের মহ 

ভাবনা হইল। সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু হিসাব ত মিথ্যা 

হইবার নয়! হিসাবে ভুল আছে ভাবিয়া তীহারা অঙ্ক 

কষিতে লাগিলেন। দশ হইতে দুই বাদ দিলে আট বাকি 

থাকে, তোমরা অঙ্ক কষিয়া ইহ! ঠিক করিতে পার। এখন 

যদি একদিন হঠাৎ দেখা ষ।য় যে, দশ পয়স! হইতে দুই পয়সা 

খরচ করিলে ছয় পয়সা বাকি আছে, তাহা হইলে তোমরা! 

অবাক্ হইয়া যাও নাকি? তোমর! তখন নিশ্চয়ই ভাৰিতে 

থাক যে, হিসাবে ভুল হইয়াছে । জ্যোতিষীরা এন্কিকে 
আসিতে না দেখিয়া, এই-রকম অবাক্ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন, 

হয় ত হিসাবে ভূল আছে। কিন্তু ভূল ধর] পড়িল না। 

পণ্ডিতমহলে মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ 
বালতে লাগিলেন, এন্কিকে ্রয্য টানিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে ; 

কেহ বলিলেন, ঘুরিবার পথে যখন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়াছিল, তখন শনিই তাহাকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। 

জ্যোতিষীরা মহা মুস্ষিলে পড়িলেন ; আকাশে এন্কির 

খোজ করিতে তাহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া 

যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্কি দেখা দ্িল। 

তাহাদের ভাবনা দূর হইল বটে, কিন্তু এন্কি পথের মাঝে 
কেন এত দেরি করিল, তাহ ঠিক্ করিবার জন্য তাহাদিগকে 



১৯৮ গ্রহ-নক্ষত্র 

হিসাবে বসিতে হইল । রেলের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌছিতে 
দেরি করে, তখন ফ্েশন-মাষ্টার বুঝিয়া লন, পথে তাহার 
কল বিগ্ড়াইয়া গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনো! মাঝ-ফ্টেশনে 
আটক্ থাকিতে হইয়াছে । কিন্তু এন্কির কল ত 

বিগৃড়াইবার নয়;__-স্থির হুইল, পথে তাহাকে 'কেহু 

আট্কাইয়া রাখিয়াছিল। 

যে-পথে এন্কি সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কাছে 

কোনে। গ্রহ বা উপগ্রহ ছিল কি না, পণ্ডিতের! ম্যাপ খুলিয়া 

তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখা গেল, এঁ সময়ে বুধগ্রহ 
এন্কির পাশে ছিল। পণ্ডিতের! হফু ছাড়িয়! বাচিলেন,_ 

সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধূমকেতু এন্কিকে পথের মাঝে 
পাইয়া বুধ তাহাকে টানাটানি করিয়৷ একটু মজ৷ করিয়াছিল, 
তাই ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব 

যাহা হউক এই টানাটানিতে এন্কির একটু কষ্ট 
হইলেও জ্যোতিষীদের খুব স্থৃবিধা হইয়া গিয়াছিল। সে কত 
দিন দেরি করিয়াছিল তাহ! জ্যোতিষীর জানিতেন। কত 

জোরে টানিলে এই রকম দেরি হইতে পারে, তাহার৷ অস্ক 

কিয়া তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। তার পরে বুধের 

শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই স্ফির 

সুইয়াছিল। আমরা দেখিয়াচ্ছি, মোটা মানুষের গায়ের জোর 
ছিপ্ছিপে লোকের জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় লা । 

কুস্তিগীর পালোয়ানেরা. মোট! নয়। খুব মোটা লোকেরা 
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এই সব পালোয়ানের সহিত লড়িতে গিয়৷ প্রায়ই হারিয়৷ 

যায়। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রদের নিয়ম অন্য রকম ; ইহাদের মধ্যে 

যে বেশি মোটা তাহার জোরও তেমনি বেশি । কাজেই 

কোনো গ্রহের টানের পরিমাণ জানিতে পারিলে, সে ওজনে 

কত তাহা ঠিক করা কঠিন হয় না । 

এই রকমেই জ্যোতিষীরা ঠিক করিয়াছেন__একুশটা 

বুধগ্রহ একটা পৃথিবীর সমান। 
এন্কির কথা বলিতে গিয়া! অনেক সময় কাটিয়া গেল; 

এখন বুধগ্রহের অন্যান্য খবর তোমাদিগকে দিব। 

গ্রহমাত্রেই সৃষ্যের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ায় । আমাদের 
পৃথিবী একটি গ্রহ-_সূ্যকে একবার পাক দিয়৷ আসিতে 

ইহার তিন শত পয়ষট্রি দিন অর্থাৎ একবসর সময় 

লাগে। একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। বুধও 

একটা গ্রহ, সে কতদিন সূ্যকে প্রদক্ষিণ করে জান 

কি? জ্যোতিষীরা ঠিক করিয়াছেন, অষ্ট-আশী দিনে সে 

একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, 

বুধে যদি প্রাণী থাকে, তবে তাহাদের এক বশসর হয় অফ্ট- 
আশী দিনে । অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর বুধের প্রায় 
চারি বৎসরের সমান। বুধের রাজ্যটা ঝড় মজার নয় কি? 
এখন যদি তোমার বয়স বারো৷ বসর হয়, বুধের লোকের! 

তোমার বয়স হিসাব করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বৎসর ! 

অষ্ট-আশী দিনে একবার সূর্য্যেকে পাক্ দিয়া আসা বড় 
9 
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সোজ৷ ব্যাপার নয়। বুধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্যের কাছে আছে, 
এজন্য যে গোলাকার পথে নে সুষ্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা 

পৃথিবীর পথের চেয়ে ছোট । কিন্ত তবুও অ্ট-আশী দিনে 
ু্ধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে বুধকে খুব জোরে জোরে চলিতে 

হয়। এক বৎসরে সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবী কত 
জোরে চলে, তোমরা বোধ হয় জান না । প্রতি সেকেগ্ডে 

উহাকে উনিশ মাইল করিয়া চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক, 

বেগ, মনে ভাবিয়া দেখ। তুমি প্রাণপণে দৌভিয়া এক 

সেকেণ্ডে হয় ত দু'হাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার 

না। কিন্তু পৃথিবী সেই একটুখানি সময়ে সূর্যকে ঘুরিবার 

জচ্ দৌড়ায় উনিশ মাইল! বন্দুকের মুখ হইতে যে গুলি 

বাহির হয়, তাহা এত জোরে চলে যে, গুলি চোখে দেখা 

যায় না। পৃথিবী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েও 

জোরে। বুধের জোর আবার পৃথিবীর চেয়েও বেশি ;-_সে 

প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা চলে এবং এই-রকমে 

চলিয়াই অষ্ট-আশী দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। সূর্য্য 
চারিদিকে ঘত ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের 

মধ্যে কোনোটি এত বেগে চলে না। এই জন্যই গ্রীকেরা 

বুধের নাম দিয়াছিলেন ()1670515) অর্থাৎ “সৃষ্যের দূত !” 

অমাবস্যার পরে চাদ কেন একটু-একটু করিয়া বড় হইয়া 
শেষে পুণিমায় সম্পূর্ণ গোল হইয়া পড়ে, তাহা তোমাদিগকে 
আগে বুঝাইয়াছি। বুধ ও শুক্রের সূষধ্য-প্রদক্ষিণ-পথ 
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পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্য বুধ ও শুক্র দুয়েরই 
চাদের মত ক্ষয় বৃদ্ধি দেখা যায়। 

বোধ হয় কথাটা! বুঝিতে পারিলে না। এখানে একটা 

ছবি দিলাম, ছবি দেখিলেই বুঝিবে । ছবির মাঝে সূধ্য স্থির 

শুক্র ও বুধের কলার হাঁসবৃদ্ধি 

হইয় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারি চারি পাশে বুধ ঘুরিতেছে। 

পৃথিবী আছে ইহার ভ্রমণপথের বাহিরে। সৃষ্যের আলো! 

গায়ে লাগায় কি-রকমে বুধের কলার হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে 

তোমরা এখন ছবি দেখিলেই বুঝিবে । 

পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ প্রায় চবিবশ ঘণ্টা, ইহা 
তোমরা জান। সে চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের 

চারিদিকে একবার ঘুর পাক খায় বলিয়াই দিনরান্রির পরিমাণ 

এই-রকম্ হইয়াছে । প্রাচীন জ্যোতিষীদের জানা ছিল, 

বুধগ্রহও চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়। কাজেই 
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তাহারা বলিতেন, পৃথিবীতে যেমন চবিবশ ঘণ্টায় দিন রাত্রি 
হয়, বুধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোতিষীরা একথা! 
স্বীকার করেন না। তাহারা খুব বড় দূরবীণ দিয়া বুধকে 
দেখিয়। বলিতেছেন, চাদ যেমন তাহার একট! পিঠই চিরকাল 

পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া রাখে, সেই-রকমে বুধও তাহার 
দেহের একটা দিক্ সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া ঘুরিতেছে। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধের একটা পিঠেই চির- 

কাল রৌদ্র পায় এবং বাকি অংশটা চিরকালের জন্য 
অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে । কাজেই বলিতে হইতেছে, বুধে 

পৃথিবীর মত দিনরাত্রির পরিবর্তন হয় না। উহার একটা 
দিকে চিরকালের জন্য রাত্রি এবং আর একট! দিকে চির- 
কালের জন্য দিন হইয়া আছে। বুধগ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, 
সূর্যের উদয় অন্ত নাই, গ্রীক্ম বর্ষা প্রভৃতি খতুর পরিবর্তনও 
নাই ।॥ কি ভয়ানক স্থান ! 

বুধ পৃথিবীর চেয়ে সুধ্যের অনেক কাছে আছে, এজন্য 
সূর্য্যের ভাপ ও আলো তাহাতে অত্যন্ত বেশি পড়ে । আমর! 

রীধা-বাড়া করিবার জন্য কাঠ কয়লা কত কি ভ্বালিয়া আগুন 
করি। কিন্তু বুধে সূর্য্যের তাপ এত বেশি যে তাহাতেই 

জল টগ্বগ্ করিয়া ফুটিতে পারে,__-আগুন জ্বালার দরকারই 

হয় না। সেখানে সূর্যকে আকারেও খুব বড় দেখায়--_ 

বুধগ্রহের সূর্য্য আমাদের সূর্যের প্রায় নয় গু৭ বড়। 
যেখানে এত গরম এবং যেখানে দিন-রাত্রি, তিথি-মাস 
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খতু-সম্বৎসর কিছুই নাই, সেখানে যে জল নাই, বাতাস নাই, 
বৃষ্টি নাই এবং মানুষের বা পশুপক্ষীদের মত প্রাণীও নাই, 
একথা তোমাদিগকে বলাই বাভুল্য। বুধ চাদেরই মত 
জনপ্রাণিহীন শুক্ক গ্রহ। 

জ্যোতিষীর বুধের চারার তুলিয়াছেন। 
ছবির স্থানে স্থানে ফাটা ফাট! দাগ দেখা যায়। জ্যোতিষী- 
দের মতে ইহা! বুধের উপরকার বড় বড় ফাটাল। হাজার 

হাজার বওসর ক্রমাগত সূর্য্ের তাপ পাইয়া বুধের মাটি-পাথর 
সম্ভবতঃ এ-রকমেই ফাটিয়া গিয়াছে । দুরবীণ দিয়া এই 
ফাটালগুলিকে চাদের সমুদ্রের মত স্পষ্ট দেখা যায়। এই 
জন্যই জ্যোতিষীর! বলেন, বুধে বাতাঁস বা অন্য কোন বাস্প 

নাই এবং মেঘও নাই,__থাকিলে উহার উপরকার ফাটালের 

দাগগুলিকে কখনই এ-রকম সুস্পষ্ট দেখা যাইত না। 

বুধ সুধ্যের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব 

উজ্জ্বল দেখায় না। উহার উজ্জ্বলতা আমাদেরই টাদেরই 
মত। বুধ কেন এত অনুজ্ভ্বল তাহা বোধ হয় তোমরা 

বুঝিতে পারিয়াছ। কালো! মাটি বা পাথরকে রৌদ্রে ফেলিয়া 
রাখিলে, তাহাকে কি কখনো উজ্জ্বল দেখায়? কিন্তু সাদ! 

কাগজে বা কাচে রৌদ্র পড়িলে, তাহা চক্ চক্ করে। বুধের 

উপরট। সম্ভবতঃ কালে মাটি বা কালো! পাথরের মত কোনো! 

জিনিস দিয়! গড়া, তাই সে বেশি সুর্যের আলো! পাইয়া 

বিশেষ উজ্জ্বল হয় না। 



নুর্ধ-প্রুহে্ন কথা বলা হইল, এখন শুক্রের কথা বলিতে 
হইবে। শুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাস্ (ড৪০০৯) বলা হয়। 
বুধগ্রহের পরেই শুক্রের ভ্রমণ-পথ এবং শুক্রের পরেই 
আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ । | 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্র আমাদের পৃথিবীর 
খুব কাছে আছে। কত কাছে আছে জান কি? হিসাব 
করিয়া দেখিয়াছি-_শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক এক সময়ে 
পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি মাইল তফাতে আসিয়া ঈাড়ায়। 
পৃথিবী হইতে টা যত দূরে আছে, শুক্র তখন তাহারি এক 
শত গুণ দুরে আসে । তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যাহা এত 
দুরে তাহাকে কেমন করিয়া কাছের জিনিস বলা যায়। 

কিন্তু তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই আকাশটি নিতান্ত 
ছোট জায়গা নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র বাস করে 
তাহারা খুবই দূরে দুরে থাকে । এই কারণে দু-মাইল দশ 

মাইল লইয়া ইহাদের দূরত্বের হিসাব করা যায় না, কোটি 
কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়! হিসাবে বদিতে হয়। সেই 
হিসাবে শুক্রকে পৃথিবীর কাছের বস্তুই 'বলিতে হয়। 

পৃথিবীর এত কাছে থাকে বলিয়। শুক্র-সম্বন্ধে অনেক 

খবর আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
জ্যোতিষীর! ইহাকে খুব ভালো করিয়া জানিতেন। এজন্য 
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আমান্দর পুরাণে এবং অস্থান্য ধর্ম পুস্তকে ইহার অনেক 
উল্লেখ দেখা ষায়। কোনো পুস্তকে শুক্রকে পুরুষ বলিয়। 

লেখ হইয়াছে, এবং কোনো পুস্তকে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া 

বর্ণনা করা হইয়াছে । উড়িস্যায় কণারকের ভাঙা মন্দিরে 

শুক্রগ্রহের একটা চেহারা পাথরে খোদা আছে । সেখানে 

শুক্রকে হ্রীলোকের আকারই দেওয়া হইয়াছে । 

শুক্রের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার 

গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রহ্যন্দের নাম তোমরা হয় ত 

শুনিয়াছ । ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ঘর নামে এক অস্থরকে 

বধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। এই অস্থুরটি ভয়ানক 
অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সকলেই ইহাকে ভয় 

করিয়া চলিত ! গ্রহ্যন্সের হাতে মৃত্যু হইবে শুনিয়া সম্বর 

ভয়ানক চিস্তিত হইয়া! পড়িল এবং অনেক ভাবিয়! চিস্তিয়া 

স্থির করিল, প্রহ্যন্সের জন্ম হুইবামাত্র তাহাকে হত্যা করা 
ব্যতীত নিজেকে বীচাইবার আর উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের 

ঘরে প্রছ্যন্গ জন্মগ্রহণ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, 

ত্তাহার শিশু পুত্রটিকে হত্যা করিবার জন্য সম্বর খুব চেষ্টা 
করিবে। তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া 

দিলেন। কিন্ত সম্বরের হাত হইতে শিশু প্রদ্যুন্নকে রক্ষা 

কর! হইল না। কোন্ এক সুযোগে ছয় দিনের শিশু 

গরদ্ন্গকে সম্বর চুরি করিয়া একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া 
দিল। সে ভাবিল, প্রহ্যন্গ বুঝি মরিয়া গেলেন, কিন্ত সমুদ্রের 
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জলে ডুবিয়াও প্রহ্যন্দের মৃত্যু হইল না। সমুদ্রের একট! 

বড় মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ 

মাছট! প্রহ্যন্গকে খাইয়। হজম করিয়া ফেলিল ; কিন্তু তাহা 

হইল না। ছয় দিনের শিশু প্রছ্যন্ন মাছের পেটের ভিতরকার 

গরমে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে 

সেখানে বড় হইতে লাগিলেন। 

এদিকে এক দিন এ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা 

পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড মাছটিকে পাইয়া! জেলের মনে খুব 

আনন্দ হইল। কিন্তু এত বড় মাছটিকে খাইবে কে? 

ইহার দামও অনেক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারিটা মুটের 
মাথায় বোঝাই দিয়া জেলে মাছ বিক্রয় করিবার জন্য সম্ঘর 
অসুরের বাড়ী গিয়৷ উপস্থিত হইল । সম্বর তখন বাড়ী ছিল 

না,__হয় ত স্বর্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জ্বালাতন 

করিতেছিল, ন! হয় পাতালে গিয়া নাগরাজের লেজ ধরিয়া 
টানাটানি করিতেছিল। সন্বরের বাড়ীতে কেবল তাহার 
পালিতা কন্যা মায়াবতী ছিলেন। মায়াবতী পরমাস্ুন্দরী 

ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন সুন্দরী দেখিয়াই সন্বর 

তা্ছীকে খাইয়। ফেলে নাই। সম্বর যে প্রহ্যন্নকে চুরি করিয়। 

সমুদ্রে ফেলিয়৷ দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে মাছের 
পেটের ভিতরে আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই 
জানিতেন। যখন জেলে একটা প্রকাণ্ড মাছ বিক্রুয় করিতে 
আসিল, তখন মায়াবতী মাছের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলেন, 
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প্রহ্যন্স এই মাছের পেটের ভিতরে আছেন। জেলে মাছের 
দাম খুবই বেশি চাহিল, কিন্তু মায়াবতী দরদজ্তুর না করিয়! 

সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়। লইলেন। তিনি 

তাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বঁটি লইয়া মাছ 
কুটিতে বসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল,__ 

প্রত্যন্গ মাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। 

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহ বোধ হয় তোমরা 

জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু সে গল্প তোমাদিগকে বলিতে গেলে, 

আর জ্যোতিষের কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল 

এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ষোলো বৎসর বয়সে প্রহ্যন্ন সন্বরকে 

মারিয়া ফেলিলে, এঁ মায়াবতীই শুক্রগ্রহের আকার লইয়া 

আকাশে বাস করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। উহাই 

আমাদের পুরাণের মতে শুক্রের জন্মবৃত্তান্ত ৷ 

যাহা হউক, শুক্র পৃথিবীর কাছে রহিয়াছে বলিয়া 

আকাশের ছোট বড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোন্টি শুক্র তাহা 

চিনিয়া লইতে কষ্ট হয়না। আকাশের কোন্ নক্ষত্রটিকে 

শুক্র বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। 

যে নক্ষত্রটি প্রতি বৎসরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সন্ধ্যার সময়ে 
পশ্চিম আকাশে ধক্ ধক করিয়! ভুলিতে থাকে সেইটি শুক্র । 

ইহাকে লোকে “সন্ধ্যা-তার।* বা “সাঝের তারা” বলে। তাহ 

হইলে বুঝা' যাইতেছে, শুক্রকে চিনিয়া লইবার জন্য দূরবীণের 

দরকার হয় না, বা রাত জাগিয়াও বসিয়া থাকিতে হয় না। 
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তোমরা “শুক-তারা* ৰা “পোয়াতে তারাকে” দেখিয়াছি 
কি? সূর্য্য উঠিবার আগে বা পুর্বেবের আকাশে ইহাকে দেখা! 
যায়। ইহাও “সাজের তারা*র মত ধক ধক্ করিয়া জ্বলে । 

এই নক্ষত্রটাও শুক্র-গ্রহ | | 
তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,_-এ আবার কি? তাহা 

হইলে শুক্রগ্রহ কি ছুট1? শুক্র দুটা নয়, একটাই । 

একটি শুক্রই এক সময়ে পশ্চিমে উঠিয়। “সাজের তারা” হয় 
এবং আর এক সময়ে পুবে উঠিয়া “পোয়াতে তারা” হয়। 

তোমরা যদি পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে বসরের 

যে-সময়ে “সাজের তারা” পশ্চিমে উঠে, তখন পুবে “পোয়াতে 

তারা” উঠে না। আবার যখন “পোয়াতে তারা” পুবে 
উঠিতে আরম্ভ করে, তখন “সাজের তারার” সন্ধান পাওয়া 

যায় না। একই রাত্রিতে সন্ধ্যায় “সীজের তারা” উঠিতেছে 

এবং শেষ রাত্রিতে “পোয়াতে তারা” উঠিতেছে এমন একটি 
রাক্রিও তোমরা বৎসরের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না। 

শুক্র আকারে কত বড় বোধ হয় ইহাই তোমরা এখন 

জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ-সম্বন্বে বিশেষ কিছু বলিবার 

নাই। কেবল জানিয়া রাখ যে, পৃথিবী ও শুক্র যেন ছুটি 

মক ভগিনী,_-দুটি প্রায় একই রকমের, পৃথিবী কেবল 

সামান্য একটু বড়। কিন্তু ইহ! ছাড়া ছুইয়ের মধ্যে আর 
বেশি মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ 
চাদ আছে, কিন্ত্ব শুক্রের একটা ছোট চাঁদও এপধ্যস্ত খুঁজিয়া 
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পাওয়া যায় নাই। পৃথিবী সূর্ধ্কে একবার ঘুরিয়া আসিতে 
তিনশত পঁইষট্র দ্িন.সময় লয়, কিন্তু শুক্র সূর্য্যকে ঘুরে 
কেবল মাত্র সাড়ে সাত মাসে । অর্থাৎ শুক্রের বগসরগুলি 

আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান। তার পরে পৃথিবী 

তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চবিবশ ঘণ্টায় ঘুরিয়া এখানে 
দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে, কিন্ত্ত 

বুধ গ্রহের মত শুক্রের একটা দিকই চিরকালের জন্য সূর্য্যের 

পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পিছনের আধখানায় কখনো 

সূর্যের আলো! পড়ে না । তাহা হইলে দেখ, শুক্রে রাত দিন 

হয় না। যে আধখানায় দিন আছে সেখানে চিরকালের 

জন্যই দ্রিন এবং যে আধখানায় এখন রাত আছে সেখানে 

চিরকালের জন্যই রাত থাকে । 

তাহা হইলে বুঝা! যাইতেছে, পৃথিবী ও শুক্র চেহারায় 

ঠিক্ ছুটি যমক বোনের মত হইলেও তাহাদের রকম-সকম 
সব উল্টা । | 

পর পৃষ্ঠায় শুক্রের ছু'খানা ছবি দিলাম । এগুলি 
দেখিতে ঠিক্ চাঁদের ছবির মত। চাঁদের মত বুধগ্রহের 

হ্বাসবৃদ্ধি আছে, ইহা! তোমাদ্িগকে আগে বলিয়াছি। বুধের 

জমণপথের মত শুক্রের ভ্রমণ-পথ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে 
আছে ; এজন্য বুধের মত শুক্রেরও ক্ষয়বুদ্ধি হয়। দূরবীণ 

দিয়া যদি তোমরা শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধি দেখিতে পার, তাহা হইলে 

অবাক্ হইয়া বাইবে। খালি চোখে যে শুক্রকে একটা 
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শুক্রের় কলা 

অর্ধচজ্সাকাঁর শুক্র 



শুত্রে ১৪৯ 

আলোকবিন্ুর মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে. দেখা যায়, 

তাহাকেই দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট চাঁদের মত দেখায়। 
যদি স্থৃবিধা পাও, তবে একবার দুরবীণ দিয়া শুক্রুকে 

দেখিয়া লইয়ে! ৷ 

শুক্রের মত উজ্জ্বল নক্ষত্র সমস্ত আকা শটাতে খু'জিয়া 

পাওয়া যায় না । জ্যোতিষীর হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, 

আকাশের যে-সব নক্ষত্র খুব উদ্ভ্বল তাহাদের কুড়ি পঁচিশট৷ 

একত্র না করিলে উক্জ্বলতা শুক্রের সমান হয় না। কিন্তু 

শুক্রের এত আলো! কোথা হইতে আসে। সে পৃথিবীর চেয়ে 
সূষ্যের কাছে আছে, এজন্য আমরা সৃষ্্য হইতে যে তাপ ও 

আলো পাই, শুক্র তাহারি ছিগুণ তাপ-আলো পায়। কিন্তু 

তাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জ্বল ? বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে সূর্য্যের 

কাছে আছে, তবে তাহাকে কেন 'এত উজ্জ্বল দেখায় না? 

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে 

জ্যোতিষীরা পরস্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, 

কিন্তু ভাল উত্তর তাহাদের কাছে পাওয়া যাইত না। কেহ 
বলিতেন, ্্য্য যেমন তাপ ও আলো দেয়, শুক্রও তেমনি 

নিজে তাপ-আলো! দেয়। কিন্তু আজকালকার জ্যোতিষীর! 
বুড়ো জ্যোতিষীদ্রের এই রকম কথায় বিশ্বাস করেন না। 

তাহারা দেখিয়াছেন, শুক্রগ্রহটি আমাদের পৃথিবী ও চাদেরই 

মত জিনিস, স্থৃতরাং তাহার নিজের আলো নাই! সূর্য্যের 
আলো! গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয়। 
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সকল গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে কেন শুক্রকে বেশি উজ্জ্বল 

দেখায় তাহা আধুনিক জ্যোতিষীরাই স্থির করিয়াছেন । 

তাহারা বলেন, শুক্রের আকাশে বাতাস আছে এবং সেই 

বাতাসে মেঘ ভাসে । সূর্য্যের আলো! এই সব সাদা মেঘের 

উপরে পড়িয়া এত উজ্জ্বল দেখায়। কেহ কেহ আবার 

একথাতেও বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন, শুক্রের 

আকাশে খুব ঘন বাতাস বা এরকমের স্বচ্ছ বাষ্প আছে, 

এবং তাহাতে ধূলার কণা ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস 

ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আলো এসব কণার উপরে 
পড়িয়াই শুক্রকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে । 

শুক্রের ছবিটা দেখ, তাহাতে মেঘের মত অনেকগুলি 

কালে। কালে! দাগ দেখিতে পাইবে । 'এইগুলিকেই এক দল 

পণ্ডিত মেঘের চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকে শুক্রের 

উপরকার উঁচুনীচু মাটির চিহ্ন বলা হইয়৷ থাকে । 

শুক্রগ্রহের অনেক কথা বলিলাম । তাহাতে মানুষ 

বা অপর কোনে! জীবজন্তু বাস করে কি না, এখন সেই কথা 
বলিব। শুক্রের একদিকে চিরকালের জন্য দিন এবং আর 

একদিকে চিরকালের জন্য ঘোর রাত্রি আছে, একথ।! 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। স্থতরাং ইহার অন্ধকার 

দিকটা যে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং আলোর দ্বিক্টা যে, 
মরুভূমির মত গরম, একথা তোমরা বোধ হয় অনায়াসে 

বুঝিতে পারিতেছ। এইজন্যই জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেন, 
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শুক্রে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই বরফ হইয়া 
অন্ধকারের দ্রিকে জমা হইয়া আছে। আলোর দ্বিকৃটা গরম, 

কাজেই সেখানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। 

আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাতাস 
আকাশের উপর দিয়। ঠাণ্ডা দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের 

বাতাস গরম দেশে আসে, শুক্রেও ঠিক তাহাই হয়। ঠাণ্ডা 

ও গরম বাতাস তাহার ছুই পিঠে চিরদিন ছুটাছুটি করিতে 
থাকে । চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর দিয় প্রকাণ্ড 

ঝড় বহিয়। যায়। 

খুব গরম মরুভূমির মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং 

মেরু-প্রদেশের বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজন্ত্ুরা বাস 

করে। তা-ছাড়া খুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের 

রক্ষা করিয়া চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং 

ঝড়ে যে জীবজন্তু বাস করিতে পারে না, একথা কখনই বলা 

যায় না। জল ও বাতাসই জীবের প্রাণ, সেগুলি যখন 

শুক্রগ্রহে আছে তখন সেখানে জীবজন্তু থাকারই সম্ভাবনা 

বেশি নয় কি? 

কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না যে, শুক্রে 

ঠিক তোমার আমার মত মানুষ বা আমাদের গোয়াল ঘরের 

গরুর মত গরু আছে । পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত অমিল 
রহিয়াছে তাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই বিধাতা যদি শুক্র- 

গ্রহে জীব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি 
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কখনই পৃথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া স্ট্টি করেন 
নাই;_শুক্রের অবস্থার সহিত মিলাইয়াই জীবের স্যপ্ট 
করিতে হইয়াছে । সেই জন্যই বলিতেছিলাম, যদি তোমরা 

শুক্রে কিরকম জীব আছে দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া" 

উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানকার জীবজন্তুর আকৃতি- 

প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজন্তুর হয় ত একটুও মিল 

দেখিবে না। এক অদ্ভুত স্ষ্টি তোমাদের চোখে পড়িবে । 
জল তাপ ও আলো না পাইলে গাছপালারা বাঁচে না। 

শুক্রের অন্ধকার দিক্টাতেই কেবল জল বরফের আকারে 

থাকে এবং আলো থাকে তাহার অপর অর্ধেকে । কাজেই 
বিধাতা যদি শুক্রের গাছপালাকে পুথিবীর গাছপালার মত 

শিকড় দিয়া মাটিতে বাঁধিয়া রাখেন, তবে তাহারা কখনই 

বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; স্থতরাং তোমরা যদি শুক্রগ্রছে 

গিয়া দেখ যে, সেখানকার গাছপালা পাখীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে 

আকাশে উড়িয়া শুক্রের অন্ধকার দিক্ হইতে জল শুষিয়! 

লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়া রৌন্র 
পৌহাইতেছে, তাহা! হইলে উহা! দেখিয়া তোমাদের আশ্চর্য্য 

হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পুথিবী নয়, এজগ্য 
সেখানকার কোনো অবস্থার সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটুও 

মিল নাই। কাজেই সেখানকার সৃষ্টির সহিত পৃথিবীর 
সৃপ্তির মিল না থাকারই কথা। সেই অজান৷ স্ষ্টি ষে কি 
রকম আমর! তাহ। ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি ন!। 



মঙ্গল 

এবাক্স আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথা বলিব। গুক্রের পথের 
বাহিরে পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। 

আগেকার সেই ছবিখানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে 
পড়িবে । কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর এক দিকে আছে 
শুক্র এবং আর এক দিকে আছে মঙ্গল। শুক্র ও মঙ্গল 

যেন পৃথিবীর দুইপাশের দু'জন গ্রতিবেশী। ইহাদের দু'জনের 

মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, মঙ্গল একটু দুরে। ঘুরিতে 

ঘুরিতে সে যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসিয়৷ দাড়ায়, তখন 

তাহার দূরত্ব টাদের দূরত্বের প্রায় এক শত গুণ হয়। মঙ্গল 

কখনই ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না। 
মল্গলকে ইংরাজিতে 1195 বলে। আমাদের দেশের 

প্রাচীন জ্যোতিষীর] ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন; অঙ্গারক, 

লোহিতাঙ্গ, যম, কুজ, সন্বর্ত এই রকম অনেক নাম আমাদের 

পুরাণ ও জ্যোতিষের বইতে দেখা যায়। কিন্তু “মঙ্গল এই 

নামটা ইহার নিতান্তই আদরের নাম। গ্রহ-নক্ষত্রদের স্থান 

৷ ইত্যাদি দেখিয়া ধাহারা মানুষের তাগ্য গণনা করেন, তাহারা 

 মঙ্গলকে ভাল গ্রহ 'বলেন না। মঙ্গলের স্বতাব অত্যন্ত 

তুর, এজন্য ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি 
অমন্গল হয়। এই জঙ্যাই বলিতেছিলাম, “মঙ্গল” এই নামটি 
উহার আদরের নাম। যাহা হউক, গণক ঠাকুরদের কথা 

ূ 10 | 
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বলিব না। আকাশের - বহুদূরের গ্রহেরা এক-একটা 
মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি-রকমে তাহার সির কখনো 

ভাল, কখনে৷ মন্দ করে, তাহ! জানি না। 

মঙ্গল-গ্রহের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মক্জার 
গল্প আছে। 

দক্ষ-যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের গল্প তোমরা শুন মাই কি? 
সতী অর্থাৎ ছুর্গার পিতা দক্ষরাজ! খুব জাকজমকের সঙ্গে এক 

ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তার সব মেয়ে-জামাইকে 

নিমন্ত্রণ করিলেন ; কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সতী ও তাহার 
স্বামী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । শিব শ্মশানে বেড়াইতেন, 
বড় বড় সাপ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন, গায়ে ছাইভস্ম মাখিতেন 

এবং ঝাড়ের উপর চাপিয়৷ ভিক্ষা করিতেন । এই-সব দেখিয়া 

দক্ষরাজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন; তাই শিবকে 

অপমান করিবার জন্যই তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। 

পিতা মহাযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া! সতী স্থির থাকিতে 

পারিলেন না, তিনি শিবকে ন! বলিয়। বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের 

বাড়ি গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু বাপ তাহাকে আদর 
করিলেন না; উপরন্ত শিবের অনেক নিন্দা করিতে লাগি- 
লেন। বাপের বাড়িতে গিয়া এই-রকম অনাদর হইবে তাহা 
সতী আগে বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে তিনি নিশ্চয়ই 

শিবের কাছ-ছাড়া হইয়া আসিতেন না । যাহা হউক, স্বামীর 
নিন্দা শুনিয়া সতী মনে খুব কষ্ট পাইয়! যুচ্ছিত হুইয়া 
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পড়িলেন। মুচ্ছণ ভাঙাইবার জন্য খুব চেষ্টা কর! হইল কিন্তু 
সে মুচ্ছ। আর ভাঙিল না,_সতীর মৃত্যু হইল। 

শিব সতীর স্ৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাহার অনুচর ভূত- 
প্রেত-পিশাচদের সঙ্গে করিয়া দক্ষরাজার যজ্ঞ-স্থানে আসিয়া 

হাজির হইলেন! ভূতগুল! ভোজের সব আয়োজন নষ্ট করিয়া 
ফেলিল। শ্ত্ীর মৃত্যুতে শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত 
হইলেন। পুরাণে লেখা আছে, এই সময়ে তাহার কপাল 
হইতে এক বিন্দু ঘাম মাটিতে পড়িয়া! এক ভয়ানক বীরপুরুষের 
উৎপত্তি করিয়াছিল । ভূত-প্রেতের! দক্ষের যত নষ্ট করিবার 
জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছিল, কিন্ত্ব এ বীরপুরুষটি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া এক নিমেষে একাই যজ্ঞক্ষোত্রকে শ্মশানক্ষেত্র 
করিয়া ফেলিল। লোকে ভাবিল, বুঝি ব৷ প্রলয়কাল উপস্থিত 

হইয়াছে। শিব এই বীরপুরুষের নাম দিলেন বীরভদ্র। 
বীরভত্র কিন্তু দক্ষ-বজ্ৰ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,__ 

এক লাফে স্বর্গে উঠিয়া স্বর্গ নষ্ট করিল, আর এক লাফে 
পাতালে লামিয়া পাতাল পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে 

পর্য্স্ত আগুন ধরাইয়া দিল, সমুদ্রের জল দাউ দাউ করিয়া 

স্বলিতে লাগিল। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের লোকেরা বীরভদ্রের 

অত্যাচারে “ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িতে লাগিল ! 

শিব এই-সব দেখিয়া মহা চিন্তায় পড়িলেন। বীর- 

ভদ্রের মত পালোয়ানকে ত্রিভূবনের মধ্যে রাখিলে যে, সৃষ্টি 
লোপ পাইয়া যাইবে, তাহ! তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন। বীরভত্রের 
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ডাক পড়িল। শিব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়! বলি- 

লেন, তাহার অন্তুত শক্তির পরিচয় পাইয়। তিনি খুবই খুসী 

হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভূবনে থাকা চলিবে 
না; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাস করিতে হইবে । 

শিবের আদেশ অমান্ত করা কাহারো সাধ্য নাই। আদেশ 

হইবামাত্র, বীরভদ্র একটি গ্রহের আকার লইয়া আকাশের 
উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল । পুরাণের মতে এই 

গ্রহচিই আমাদের মঙ্গল গ্রহ । 

তোমরা কখনো! মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি? যদি ন! 

দেখিয়া থাক, সুবিধা মত একবার দেখিয়া লইয়ো। সাধা- 

রণতঃ ইহাকে লাল রডের নক্ষত্রের মত দেখায়,__বোধ হয় 

এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীর ইহার 

“অঙ্গারক” এবং লোহিতাঙ্গ” নাম দিয়াছিলেন। কিন্ত্ত 

মঙ্গলকে কখনই শুক্রের মত উজ্জুলু দেখা যায় না। এই 

জন্য ইহাকে যখন-তখন চিনিয়া লইতে মুক্ষিল হয়। লাল 

রঙের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, এই সব নক্ষত্রের মধ্যে 

মঙ্গলকে হারাইয়া ফেল! আশ্চধ্য নয়। কিন্তু সে বখন 

পৃথিবীর নিকটে আসে তখন তাহাকে বেশ চেনা যায় । দুরের 

জিনিস কাছে আমিলেই বড় দেখায় । এজন্য মঙ্গলকেও এ 

সময়ে বেশ বড় দেখায়; তা”র উপরে আবার লাল রঙ. 
থাকে । আকাশে বখন লাল রঙের বড় তার দেখিবে, তথ্খন 

জামিবে উহা মঙ্গলগ্রহ | | 



মঙ্গল ১৪৪৯ 

কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার এ রকম সুবিধা সকল বতুসর 
হয়না । ছুই বসর অন্তর কয়েক মাসের জন্য যখন উহা 

পৃথিবীর কাছে আসে, কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় 

দেখায়। অন্য সময়ে মঙ্গলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে 

তোমরা পাঁজি দেখিয়া উহার স্থান ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। 

পাঁজিতে যেখানে মাসের বিবরণ আর্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক 

আগেকার পাতায় কোন্ গ্রহ আকাশের কোন্ রাশিতে আছে 

তাহা স্পষ্ট করিয়। লেখ। থাকে । রাশিচক্রের সঙ্গে তোমাদের 

যখন পরিচয় হইবে, তখন রাশিগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা 

তাহাদের মধ্যে গ্রহদের সন্ধান করিতে পারিবে । 

মনে কর আমরা বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে 

মঙ্গলগ্রহকে চিনিবার জন্য পাঁজি দেখিতেছি। পাঁজিতে 

লেখা আছে ৫ই বৈশাখ মঙ্গল কর্কট-রাশিতে আছে। রাশি- 
চক্রের সহিত যখন তমাদের পরিচয় হইবে, তখন কর্কট- 

রাশি আকাশের কোন্ জায়গায় আছে একবার আকাশের 

দিকে তাকাইয়াই তোমরা! চিনিতে পারিবে । কাজেই এই 

কর্কট-রাশিতে খোজ করিলেই তোমরা মঙ্গলকে দেখিতে 

পাইবে । নক্ষত্রদের মধ্য হইতে গ্রহদিগকে চিনিয়া বাহির 

করিবার এমন সহজ উপায় আর কোথাও পাইবে না। 

ষাহা হউক এখন মঙ্গলের অন্যান্য বিষয়গুলির কথ! 

বল! বাউক। 

আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর অনেক ছোট, এমন কি 
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শুক্রের চেয়েও ছোট; চারিটি মঙ্গল জোড়া না দিলে 

একটা পৃথিবী গড়া যায় না । তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, 
আয়তনে মঙ্গল পুথিবীর সিকির সমান। ইহার. উপরে 

আবার সে বেশি ভারিও নয়। একটা প্রকাণ্ড দাড়িপাল্লার 

এক দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে 
নয়টা মঙ্গলকে ন। চাপাইলে দুইয়ের ভার সমান হইবে না । 

যে মাল-মসলা দিয়া ভগবান মঙ্গলকে স্থ্টি করিয়াছেন, তাহ! 
পৃথিবীর মাটিপাথরের চেয়েও অনেক হাল্ক1। 

মঙ্গলের একটা ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ ও শুক্রের মত 
ইহার এক পিঠে চিরদিনের জন্য রাত্রি এবং আর এক পিঠে 
চিরদিনের জন্য দিন নাই। দিন-রাত্রি খতু-সন্বৎসর সকলি 

মঙ্গলে আছে; এই হিসাবে ইহাকে পৃথিববীরই মত গ্রহ 
বলা যাইতে পারে । এই জন্যই আজকালকার জ্যোতিষীরা 

বলিতেছেন, সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজন্ত্র গাছপালা এবং মানুষের 

মত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। 
পৃথিবীতে দিন রাত্রি কি-রকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই 

মনে আছে। পৃথিবী প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের 

চারিদিকে একবার লাটুর মত ঘুরপাক খায়, তাই আমাদের 

দিবারাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা! কিন্তু মঙ্গল তাহার মেরু- 
দণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চবিবশ ঘণ্ট। সময় লয়। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে দিবারাত্রির পরিমাঁগ 
আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান; কেবল কয়েক মিনিট 
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মাত্র .বেশি। কিন্তু মঙ্গলের এক বওসরের সহিত আমাদের 
এক বসরের তফাৎ বড় বেশি । পৃথিবী তিন শত পঁয়ষট 

দিনে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাই আমাদের এক একটা 
বৎসর ৩৬৫ দিনে শেষ হয়। মঙ্গল এ-রকমে সূর্য্যকে 

ঘুরিতে কেবলমাত্র ছয় শত সাতাশী দিন লয়। তাহা হইলে 

বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলের এক বগসর আমাদের প্রায় এক 

বসর এগারে। মাসের সমান ! 

সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতে মঙ্গল কেন এত বেশি সময় 
লয়, তোমরা অনুমান করিতে পার কি? একটু ভাবিয়া 
দেখিলেই বুঝিবে, সৃষ্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত, মঙ্গলের 
দুরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। এই জন্য মঙ্গলের পথটা! 

পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় হইয়৷ পড়িয়াছে। অল্প 
রাস্তা চলিতে অল্প সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা চলিতে বেশি 

সময় লাগে, ইহ তোমাদের জানা কথা । এই জন্যই মঙ্গল 

সূধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে বেশি সময় লয়। এ-সম্বন্ধে আর 

একটা কথাও বল! যাইতে পারে। পৃথিবী কত বেগে চলিয়া 
সূর্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা তোমরা জান না কি? সে প্রাতি 
সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার 

চেয়ে অল্প বেগে সূর্যকে ঘুরে। এই বেগের . পরিমাথ 
দেকেণ্ডে পনেরো মাইল মাত্র । কাজেই দেখ, মঙ্গল ছু'রকম 

অন্থুবিধার- মধ্যে থাকিয়। . সূর্যকে ঘুরে,_প্রথমে তাহার 

রাস্তাটা খুব লম্বা, তার.উপরে মে চলে,আন্তে আস্তে। এই 
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ছুই কারণেই মঙ্গল এক বতসর এগারো মাসের কমে সূর্য্যকে 
ঘুরিতে পারে না। 

. মঙ্গলের চাল-চলন-সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথা 

তোমাদ্দিগকে "বলিলাম । এখন উহার উপরকার খবর 

তোমাদিগকে দিব। আমাদের প্রতিবেশী বলিয়া মঙ্গলের 

অনেক খবরই আমাদের জানা আছে । এখনো ছু'এক জন 

জ্যোতিষী বড় বড় দূরবীণ দিয়! কেবল মঙ্গলকেই পর্যবেক্ষণ 

করিতেছেন, তাহার ফটো গ্রাফ্-ছবি তুলিতেছেন, এবং তাহার 

উপরে কি কি জিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই 

রকমেই মঙ্গল গ্রহ-সম্বন্ধে অনেক খবর আমর! অল্পদিনের 

মধ্যে জানিতে পারিয়াছি। 

মঙ্গলে বাতাস আছে এবং বাতাসে কিছু জলীয় বাম্পও 

মিশানো আছে, কিন্তু পৃথিবীর আকাশের মত মঙ্গলের 

আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না। এই জন্য মঙ্গলের উপরকার 

অনেক জিনিস আমর! দুরবীণ দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাই। 

এখানে মঙ্গলের ছুইখানি ছবি দিলাম । খুব বড় দূরবীণে 

মঙ্গলকে যে রকম দেখায়, ছবি ঠিক সেই রকমের। ছবির উপরে 

যে সাদা দাগ দেখিতেছ, তাহা কিসের দাগ বলিতে পার কি? 

জ্যোতিষীর ঠিক করিয়াছেন, শীতকালে মঙ্গলের দুই মেরু- 

প্রঙ্গেশে যে বরফ জমে, এ দাগটি তাহারি। তাহ! হইলে বুঝা 

যাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ শীতকালে যেমন বরফে ঢাকা 

পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও ঠিক্ সেই রকমে বরফে আচ্ছন্ন হয়। 



মল ১৪৩ 
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শীতকালে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ এবং উচু পর্ববতের 
উপরে যে বরফ জমে, বসস্ত ব৷ গ্রীক্নকাল আসিলে তাহা 

গলিতে আরস্ত হয় এবং এই বরফ-গলা জলে অনেক নদ-নদী 

পূর্ণ হইয়া পড়ে। মঙ্গলেও ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। 

পৃথিবীতে কোন্ সময়ে বসন্ত খতু আসে এবং কখন গ্রীক্মকাল 

উপস্থিত হয়, ইহা. আমাদের জানা আছে। জ্যোতিষীরা 

হিসাব করিয়া মঙগলেরও শীত গ্রীপ্স প্রভৃতি খতুর সময় ঠিক্ 
করিয়াছেন। ইহারা বসন্ত ও গ্রীত্মকালে মঙ্গলের ছবি 
উঠাইয়া দেখিয়াছেন, তখন তাহারে ছুই মেরুপ্রদেশের বরফ 

গলিতে আরম্ত করে এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার 

উপরকার শত শত খাল দিয়া সর্ববাঙ্গে ছড়াইয়৷ পড়ে। 

এখানে মঙ্গলের আর একখানা ছবি দিলাম। ইহার 

গায়ে যে-সব রেখা কাটা 

রহিয়াছে, এইগুলিই 

খালের চিহৃ। গ্রীত্ম- 

কালে মেরুপ্রদেশের 

বরফ গলিতে আরম্ত 

করিলে, বরফের জল 

এই খাল দিয়া আসিয়া 

কয়েক মাসের জন্য 

মঙ্গলে খালের চি মঙ্গলকে আমাদের 

পৃথিবীরই মত সরস করিয়৷ তুলে। তখন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর 
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মত গাছপালাও জন্মে । কিন্তু এই সময় ব্যতীত অন্য কোনো 

সময়ে ইহাতে জলের চিহ্ন দেখা যায় না। শুষ্ষ মরুভূমিতে 

সূর্যের আলো পড়িলে যেমন দেখায়, তখন মঙ্গলকে সেই রকম 
মরুভূমির মত দ্রেখা যায়। মঙ্গলের গায়ের লাল রউটা, বালির 
উপরকার রৌদ্রেরই রউ্। 

পৃথিবীতে যে-সকল নদ নদী হ্রদ ও সমুদ্র আছে, তাহার 

কোনোটিকে কেহ কোদাল দিয়! খু'ডিয়! প্রস্তুত করে নাই। 
এগুলি আপন৷ হইতে জন্মে এবং আপন! হইতে বুজিয়া আসে। 

কিন্তু খাল বিল পুক্করিণী আমর! মজুর দিয়া বা৷ এন্জিন্ দিয়! 

খু'ড়িয়া প্রস্তুত করি। মঙ্গলের উপরে যে সোজা সোজা খাল 

দেখা. যায়, সেগুলি আপনা হইতে জন্মিয়াছে, কি মঙ্গলের 

কোনো বুদ্ধিমান গ্াণী তাহাদিগকে খুঁড়িয়াছে, এই কখ।টির 

মীমাংসার জন্য অনেক দিন ধরিয়! জ্যোতিষীদের মধ্যে খুব তর্ক- 

বিতর্ক হইতেছে । এক দল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এগুলি 

মঙ্গলের লোকেদের হাতে প্রস্তুত । হাতে-গড়া জিনিস না 

হইলে খালগুলি, এমন সোজ! এবং এমন পরিষ্কার হইত না। 

যাহা আপনা হইতে প্রস্তত হয়, তাহ! কখনই এমন সিম্সাম্ 

হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নদীই আপনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে? 
এজন্য কোনো নদীকে কখনো ঠিক্ সোজা পথে চলিয়া 
সমুত্রে মিলিতে দেখা যায় না । কাজেই স্বীকার করিতে হয়, 

মঙ্গলের খালগুলি স্বাভাবিক নদী-নাল! নয়,-_-তাহা মঙ্গলেরই 

অধিবাসী কোনে বুদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে প্রস্তুত | 
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আর এক দল জ্যোতিষী এই-সকল কথায় বিশ্বাস করেন 

না। তাহারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা! রেখা দেখা 

যায়, সেগুলি সত্যই সোজা নয়। দূর হুইতে মঙ্গলকে দেখি 

বলিয়া আমাদের চোখে ধাধা লাগে এবং ধাধায় পড়িয়া আমরা 

বাকা জিনিসকে সোজা দেখি এবং এলোমেলো জিনিসকে 

বেশ সিমসাম্ সাজানে! দেখি । 

মঙ্গলের খালের সন্থন্ধে দুই দলের কথাই বল৷ গেল। 

এক দলের কথা আর এক দলের কথার ঠিক্ উল্টা । 

এখনো ছুই দলের মধ্যে বিষয়টা লইয়া ঝগড়া-বাঁটি ও তর্ক- 

বিতর্ক চলিতেছে । এজন্য কোন্ দলের কথা সত্য, এখন 

তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। 

কিন্তু ইহা ঠিক্ যে, মঙ্গলে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, 

তবে তাহারা আমাদের মত স্থুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না 

এবং বৃ্িও হয় না। কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেখানে 

থাকিতে হইলে জলের জন্য তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাকার 

করিতে হয়। বৎসরের মধ্যে যখন একবারমাত্র বরফ-গল৷। 

জল আসিয়া খালগুলিকে ভরিয়া দেয়, হয় ত তখনি 

তাহাদিগকে সমস্ত বশুসরের পানীয় জল যোগাড় করিয়। 

রাখিতে হয়। কুয়ো খুঁড়িয়া জল পাইবার উপায় নাই, 
কারণ মঙ্গলের থুব নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নয়। 
মঙ্গলে চাষ-আবাদ কয়াও দায়। বরফ-গল। জলের বন্কা 

আসিলে মঙ্গলৰাসীদিগকে তাড়াতাড়ি চাব-জাবাদ করিত! 
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বহসরের খোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং 

মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়া 

সখের জীবন বলা যায় ! 

ভার পরে ভাবিয়া দেখ, সেই লম্বা লম্বা সোজ। 

রেখাগুলি যদ্দি সত্যই মঙ্গলের খাল হয়, তাহ! হইলে খাটিয়া 
পুটিয়া খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখাও মঙ্গলবাসীদের 

একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। মঙ্গলের সমস্ত খালের 

দৈর্ঘ্য প্রায় মাত লক্ষ মাইল ; এত লম্বা খালগুলিকে ভাল 

অবস্থায় রাখিতে গিয়া! মঙ্গলবাসী্দিগকে যে-রকম পরিশ্রম 

করিতে হয়, তাহা বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পরে না। 

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কথা জানিয়। জ্যোতিষীরা বলেন, 

গ্রহটি প্রাণীর বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও, তাহ। 

ক্রমে চাদের মত মরিতে চলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে 

পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল; কিন্তু দেহ ক্ষুদ্র এবং 

টানিবার শক্তি অল্প বলিয়। সে বাঁতাসকে বাঁধিয়া রাখিতে 

পারে নাই; একটু একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে 

ছাড়িয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গিয়াছে । জলের অবস্থাও তাহাই ; 

__ চাঁদের মত মঙ্গলে সাগরের গর্ত আছে বলিয়! মনে হয়, 

কিন্তু তাহাতে একবিন্দুও জল নাই। প্রায় সকল জলই মাটির 

গভীর স্থানে বা নানা জিনিসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে,__ 

খন ইচ্ছা জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই দেখ, যেদিন 

অবশিষ্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়া চলিয়া! যাইবে এবং 
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অবশিষ্ট জল মেরুপ্রদেশে জমা না হইয়া মাটির আরো 

গাভীর স্থানে গিয়া লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিহচমাত্র 

থাকিবে না। তখন শ্মশানতুল্য দেহটাকে লইয়া আমাদের 

চাদের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো মঙ্গলের একমাত্র কাজ 

হইবে। 



মলের টাদ 

বুধ শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। 

ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ছাড়া আর কাহারো চাদ অর্থাৎ উপগ্রহ 
নাই। মঙ্গল-গ্রহকে শত বতসর ধরিয়া জ্যোতিষীরা দুরবীণ 

দিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহারা ইহার একটি 

ঠাদেরও সন্ধান পান নাই। কাজেই জ্যোতিষীরা বলিয়া 

আসিতেছিলেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল একা একাই সৃয্যের 

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । যদি তোমরা প্রাচীন 

জ্যোতিষীদের বই পড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতে লেখা আছে, 

মঙ্গলের একটাও উপগ্রহ নাই। 

প্রায় চল্লিশ বসর আগে একট! মজার ঘটন! হইয়া- 

ছিল। আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষা হল্ সাহেব 

তার দুরবীণ দিয়া এক রাত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন । 

সেই সময়ে হঠাৎ তার নজরে পড়িয়া গেল, ছোট আলোর 

বিন্দুর মত দুইটা জিনিস মঙ্গলের কাছে রহিয়াছে এবং 

তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । এই ছুটি যে 
মঙ্গলের টাদ তাহাতে তাহার আর একটুও সন্দেহ রহিল না। 

দেশ-বিদেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্ সাহেব মঙ্গলের 

ছুটা উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর 

সমস্ত জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাছা 

একবার ভাবিয়া! দেখ। তাহারা রাত্রি জাগিয়া দূরবীপ দিয়া 
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মঙ্গলের টাদকে দেখিতে লাগিলেন । কেবল দেখা নয়, 
ঠাদ দুটি কত বড় এবং কত দুরে থাকিয়া কতদিনে মঙ্গলকে 

ঘুরিয়া আসিতেছে, এই সব খবর জানিবার জন্যও তাহারা 

কাগজ-পেন্সিল্ লইয়! বড় বড় অঙ্ক কফিতে লাগিলেন। 

কিছুদিনের মধ্যে উহাদের সব বিবরণই জানা গিয়াছিল; তখন 
জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হইয়া দিনকতক আরামে ঘুমাইতে 

পারিয়াছিলেন। 

মঙ্গলের চাদের কথা শুনিয়া তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, 

চাদ দুটি আমাদের টাদের মত বড়। কিন্তু তাহা নয়,--সে 

দুটি আকারে এত ছোট যে, আমাদের চাদের সহিত তাহাদের 

তুলনাই করা ষয় না । আমাদের চাদকে যদি একটা মাঝারি 

গোছের ফুটবল্ বলিয়' মনে করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের 

টাদ ছুটি একটি মটরের আধখানার সমান হয়। ভাবিয়া 

দেখ কত ছোট । 

নুতন গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীর 
তাহাদের এক একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে 
থাকিয়া ষে টাদটি ঘুরিতেছে, জ্যোতিষীর তাহার নাম দিয়া- 
ছেন ফোবে (1১1)019০), এবং যেটা দুরে আছে তাহার নাম 

হইয়াছে ডাইমো (1)767009) । ইহাদের মধ্যে ফোবো একটু 

বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, তাহার বেড় এক শত 
মাইলের কিছু বেশি। অর্থাৎ ফোবোর উপর দিয়া বদি 
একটা রেল-লইনের বেড় থাকিত, তাহা হইলে ভোমরা 
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সেখানকার রেলের গাড়ীতে চড়িয়া ছু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় 

তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে পারিতে । অর্থাৎ কলিকাতা হইতে 

ডাক-গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে যাইতে যতটা 

সময় লাগে, ফোবোকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় 

লাগে না! 

ডাইমো আরো ছোট । ইহার বেড় ত্রিশ মাইলের 

বেশি নয়। তোমর! ছু-চার জন যদ্দি ডাইমোতে যাও, তাহা 

হইলে হাঁটিয়াই তাহার অদ্েকটা একদিনে দেখিয়া আসিতে 

পার। 

মঙ্গলের চাদ দুটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্জী 
করিয়৷ গড়িয়াছেন। আমাদের পুধিবীর এই রকম ছুটি 

চার্দ থাকিত, তাহা হইলে আমর! হয় ত ছুটির দিনে সেখানে 

গিয়া বনভোজন করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়! 

আসিয়া চাদের দেশের গল্প করিতাম। 

মঙ্গলের টাদ দুইটির চলাফেরার রকম আরো মজার। 

আমাদের চাদ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কি-রকম চলাফেরা 

করে, তাহা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে । প্রায় উনত্রিশ 

দিনে তাহাকে আমরা ঘুরিয়া আসিতে দেখি । এই সময়ের 

মধ্যে অমাবস্তা হয়, পুণিম! হয়, ক্ষয়বৃদ্ধি কত কি হয়। কিন্ত 
মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতে “ফোবো” সাত ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের 

বেশি সময় লয় না। এই সময়ের মধ্যেই তাহার অসাবস্যা! 

পুিমা, ক্ষয়বৃদ্ধি সবই হইয়া! বায়! কিন্তু মঙ্গলের দিনরাত্রি 
2] 
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পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের এক- 

দিনে ফেবে! তাহাকে তিনটা পাক দিয়া সাসে এবং এক 

একটা পাকে পুণিমা, অমাবস্যা সবই এক একবার হয়। 

স্থুতরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফেবোর দুইটা করিয়' 

পুধিমা হয়। অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা! অন্তর এক-একটা পুরিমা,__ 

বড় মজার ব্যাপার নয় কি ? 

কেবল ইহাই নয়;_-ফোবোর গতিবিধিও বড় অদ্ভুত। 

যে-সময়ে মঙ্গল নিঙ্দের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া দিন 

রাত্রি দেখাইতে থাকে, সে সময়ে ফোবো মঙ্গলকে তিনবার 

থুরিয়া আসে । মঙ্গল পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরপাঁক্ খায় 

ফোকোও ঠিক সেই দিক্ ধরিয়াই মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে 

তাহ। হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়া দাড়াও, তবে 

ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু সু করিয়া পুর্ববমুখে 

দৌডিতে দেখিবে । সেখানে দেখিবার মত আর কিছুও যদি 

না থাকে, তবুও এই টাদ্টির ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য মঙ্গল- 

লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে । এমন মজার টাদ বোধ হয় 

বিশ্বতরহ্ষাণ্ডে আর নাই। সে আমাদের চাদের মত পশ্চিম 

আকাশে উদিত হইয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করে তখন 

বোধ হয়, যেন একখান! ঘুড়ি শীঘ্র শীপ্র আকাশের উপরে 

উঠিতেছে ৷ তার পরে যখন মাথার উপর দিয়া চলিয়া পূর্বের 

হেলিতে আরম্ত করে তখন বোধ হয় যেন সে মাটিতে আছাড় 
খাইবার জন্য কান্বসের মত নামিতেছে। 
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মঙ্গলের অপর চাদ “ডাইমো” এতটা চঞ্চল নয়। 

প্রায় সাড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে। 

সাড়ে তেরো ঘণ্টা অন্তর উহার পুিমা হয়। ইহাও বড় 
কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই এই 

টাদটির পুণিমা হয়। আবার এরকমণ্ এক এক রাত্রিতে 
দেখা যাঁয় যে মঙ্গলের ছুটা চাদই আকাশের এক জায়গায় 

আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং ছুটারই পুণিমা হইয়াছে । এই 
রকম ডবল্ টাদের ডবল্ পুণিমা৷ অদ্কুত নয় কি? মঙ্গলে 
ধদি আমাদের মত প্রাণী থাকে, তবে আর কিছু না হউক 

সেখানকার এই টাদ দুটিকে দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই খুব 

আনন্দ পায়। আমাদের কুষ্ণপক্ষের রাত্রগুলার মত 

মঙ্গলের রাত্রিতে কোনে তিথিতেই অন্ধকার থাকে না; 

কখনো একটা এবং কখনো! ছুটা চাদ একত্র আকাশে থাকিয়! 

সেখানে খুব জ্যোতন্ন! দেয় । মঙ্গলের রাজ্যে সবই অদ্ভুত 



১৬৪ 

বড় গ্রহথের প্রদক্ষিণ-পথ 



সূর্যের বড় গ্রহ 
এক্ষে-একে আমর! সূর্য্যের ছোট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী 
ও মঙ্গলের খবর তোমাদিগকে দিলাম । এখন বড় গ্রহদের 

কথা তোমাদদিগকে বলিব। 

বড় গ্রহ কাহাদের বলিতেছি বুঝিতেছ কি? মঙ্গলের 

দ্রমণ-পথের বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ ও নেপ্ডুন 

নামে যে চারিটি গ্রহ পরে-পরে থাকিয়া সূর্যকে ঘুরিতেছে 
তাহাদ্দিগকেই আমর! বড় গ্রহ বলিতেছি। সত্যই ইহার! 

আকারে খুব বড়। তা ছাড়া সূর্য হইতে অনেক দূরে আছে 

বলিয়া তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়। 

আমরা এখানে বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথের একটা ছবি 

দিলাম । ছবিতে মঙ্গলের পথটাও তোমর! দেখিতে পাইবে । 
মঙ্গলের পর বৃহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং 

নকলের শেষে ইউরেনস্ ও নেপুচুনের পথ। নেপৃচুন্ 

সকলের চেয়ে দূরে, তাই ইহার পথটাও সবচেয়ে বড়। 



গ্রহকণিক। 
ড় গ্রহদের কথা বলিবার পূর্ব্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির 

প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড শুন্য জায়গা আছে, 
তাহার কথা তোমাদিগকে একটু বলা দরকার । ছবি 
দেখিলে বুঝিবে এই জায়গাট নিতান্ত অল্প নয়। মঙ্গলের 

বা পৃথিবীর মত একটা মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফীকের 

মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে সূর্যকে ঘুরিতে পারিত। সূর্যের 
অধিকারের মধ্যে তবে এমন একটা শূন্য জায়গা কেন 

থাকিয়! গেল? 

আমি তোমাদ্দিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, ছুই শত তিন 

শত বশসর আগে বড় বড় পণ্ডিতের পরস্পরকে এই প্রশ্নই 

জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বলিতেন, এ কীকে একটা কিছু 

আছে, আমরা দূরে আছি বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না। 

কেহ বলিতেন, বিধাতার উদেশ্য বুঝা দায়,কেন এমন 

একটা ফাঁকা জায়গা! আছে তাহা স্থির করা আমাদের অসাধ্য 

কিন্তু ধাহারা গুণী লোক, তাহারা ভাবিতেন, এ জায়গায় একটা 

কা€্ড-কারখানা কিছু আছেই আছে। তাই তাহারা অবকাশ 

পাইলেই দুরবীণ্ দিয়! সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন | 

গুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়াছিল । ইংরাজি ১৮০০ 
সালের ১লা জানুয়ারি পিয়াজি (7১12721) নামে এক ইটালি 

দেশের জ্যোতিষী খুব বড় দুরবীণ্ দিয়া এ ফাঁকা জায়গাট' 

পি 



গ্রহকণিকা ১৬৭ 

পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাহার দূরবীণের 
মধ্যে একটি ছোট গ্রহের মত তারা ধরা পড়িয়াছিল। নক্ষত্রেরা 

আকাশে নিশ্চল থাকে কিন্তু গ্রহের সূর্যাকে ঘুরিয়া আসিবাঁর 
জন্য চলা-ফেরা করে। নুতন নক্ষত্রটি গ্রহদের মত নড়াচড়া 
করে কি না দেখিবার জন্য বড় বড় পঞ্ডিতেরা পরীক্ষা আরম্ত 

করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্থান পরিবর্কনও ধরা 

পড়িয়াছিল। কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়। 

স্বীকার করিয়ছিলেন এবং পরামর্শ করিয়া তাহাকে সিরিজ 

(09:9৪) নামে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

এই ঘটনার দুই বশুসর পরে মঙ্গল ও বৃহস্পতির 

প্রদক্ষিণপথের মধ্যে আবার আর একটি ছোট গ্রহের 

আবিষ্কার হইয়াছিল। পরে-পরে একই রকমের দুটি গ্রহের 

আঁবিক্ষার হইলে জ্যোতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, এ জায়গায় 

নিশ্চয়ই আরো অনেক গ্রহ আছে। বাহারের বড় দূরবীণ 

ছিল, তাহারা সকলেই নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

খুঁজিতে খুঁজিতে আবার ছুটি গ্রহের আবিক্দার হইল । এই 

রকমে সেই ফাঁকা জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট 

গ্রহের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । 

এগুলিকে ছোট গ্রহ বলিতেছি বলিয়। তোমরা বোধ 

হয় ত ভাবিতেছ ইহা! বুধের মত বা চীদের মত ছোট । 

কিন্ত তাহা নগ্ন । ইহারা এত ছোট যে কতকগুলি আকারে 

মঙ্গলের চীদের মত। ইহাদের মধ্যে যে দুই একটিকে বড় 



১৬৮ গ্রন.নক্ষত্ 

বলা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই বেড় দুই শত বা তিন 
শত মাইলের বেশি নয়। গ্রহদের মত এক একট! নির্দিষ্ট 
রাস্তায় এবং বাঁধা সময়ে সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে বলিয়াই 

ইাদিগকে গ্রহ বলা হয়; তাহা না হইলে এগুলিকে উচ্ধা- 

পিগু বা অপর কিছু নাম দেওয়া যাইত। এই জন্যই আমরা 
এই ছোট গ্রহদিগের নাম “গ্রহকণিক» রাখিয়াছি। 

.ছুইপাশের দুটা বড় গ্রহের মাঝে গ্রহকণিকারা কি 

প্রকারে আসিল, ইহা বোধ হয় তোমর! এখন জানিতে চাহিতেছ। 

এ সম্বন্ধে কিন্তু নান! পণ্ডিত নানা কথ! বলেন। আমরা 

এখানে একজন বড় জ্যে(তিীর কথাই তোমাদিগকে বলিব। 

এই জ্যোতিষীটি বলেন, গ্রহকণিকাগুলি এখন ছিন্নভিন্ন 

হইয়া থাকিলেও সেগুলি জমাট বাঁধিয়া এককালে মাঝারি 
রকমের একটি গ্রহের আকারে ছিল। তার পরে হঠাঁৎ এক 
দিন তাহার ভিতরকার গরমে বা বৃহস্পতির টানে গ্রহটি 
স্থগলোল দেহ হাজার হাজার খণ্ডে ভাঙিয়! গিয়াছিল। 
আমাদের পৃথিবীতে কোনো জিনিস ভাঙিয়া মাটিতে পড়িলে, 
সেটি যেখানে পড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়া 
যায়। কিন্তু মহাশূন্যে কোনে! জিনিস তাঙিয়৷ ধূলা হইয়া 
গেলেও তাহার নিস্তার থাকে না,_ধূলাগুলিও গ্রহের মত 
ঘুরিতে থাকে । কাজেই সেই অজানা গ্রহের টুকরাগুলিও 
কোনো স্থানে স্থির হইয়! াড়াইতে পারে নাই, ভাঙাচুরা 
অবস্থায় সূর্য্যকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রহকণিকা- 



গ্হ্নকণিকা ১৬৯ 

গুলিকে এই রকম কোনো ভাঙা গ্রহের টুক্রা বলিয়া 

জ্যোতিষীর মনে করিতেছেন । 

এপর্য্স্ত ষে ছয় শত গ্রহ্কণিকার সন্ধান পাওয়। 

গিয়াছে, একত্র করিলে তাহাদের আকার আমাদের চাদের 

অর্ধেকেরও সমান হয় না। এজন্য জ্যোতিষীর বলিতেছেন, 

আকাশের এ জায়গায় এখনো হাঁজার হাজার গ্রহকণিক! 

আছে। এগুলির মধ্যে যাহারা বড় একে একে হয় ত 

তাহাদিগকে দেখা যাইবে ; কিন্তু যাহারা নিতান্ত ছোট কোনে! 

কালেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া! যাইবে না। 

একটা বড় গ্রহ ভাডিয়াই যে গ্রহকণিকার স্ষ্ি হইয়াছে 

তাহার দুই একটা লক্ষণও অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। 

খেলা করিবার সময়ে যখন তোমার মার্ব্বেলটা চারি পাঁচ 
খণ্ডে ভাডিয়া বায়,--তখন সেই ভাঙা অংশগুলির আকার 

কি রকম হয় দেখিয়াছ কি? টুক্রাগুলির আকার কি 
কখনো গোল হয়? কখনই হয় না। কোনোটাকে তিন- 

কোণ! দেখায়, কোনোটা হয় ত লম্ব! দেখায়, কিন্ত একটাকেও 

ঠিক গোলাকার দেখায় না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে ছুই 

একটি ছাড়া আর কোনোটিকে আকার ঠিক গোল দেখা যায় 
নাই। কেহ লম্বা, কেহ তিনকোণা, কেহ চারকোণা এই 

রকমই দেখ! গিয়াছে । কাজেই এগুলি যে কোনো একটি 

বড় জিনিসের ভাঙা অংশ তাহ! উহ্বাদের রকম রকম চেহার! 

দেখিলেই বুঝা যায় নাকি? 



বৃহস্পতি 

হক্ষলেব পর শ্রহকণিকাদের অধিকার, তার পরেই 

বৃহস্পতির রাজ্য । কাজেই এখন আমাদের বৃহস্পতির কথা 

বলিতে হইবে। 

জ্যোতিষীর! বৃহস্পতিকে ৫0061) বলেন “গ্রহরাজ ।” 

বাস্তবিক বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা বটে। এত বড় গ্রহ, 

সুর্যের অধিকারের মধ্যে আর একটিও নাই । ইহার আয়তন 

এত বড় যে, আমাদের পৃথিবীর মত তেরে! শত গ্রহ উহার 

পেটের ভিতরে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। বুধ, 

শুক্র, পুিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাডিয়া 
যদি একটি, গ্রহ নিম্্াণ করা যায়, তাহা! হইলে সেটিও 

বৃহস্পতির চেয়ে অনেক ছোট হইয়! দাড়ায় । ভাবিয়া দেখ 

বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড! একট! ছেটিখাটো সূর্য্য বলিলেই হয়। 
মোটা মানুষ প্রায় দৌড়িতে পারে না; মোটা হইয়া 

পড়ায় বৃহল্পতিরও ঠিক্ সেই দশা! হইয়াছে । পৃথিবী এক 
বসরে সুয্যকে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু একবার সূষ্য প্রদক্ষিণ 

করিতে বৃহস্পতি বারো বশুসর কাটাইয়া! দেয়। অর্থাৎ 

বৃহস্পতির বারো বসর আমাদের এক বণসরের সমান। 

তোষরা হয় ত বলিবে, যে লম্বাঞ্রাস্তা হাটিযা বৃহস্পতি 
সৃধ্যকে খুরিয়া আসে, পৃথিবী সেই রকম লম্বা! পথে ঘুরে না; 

তাই সে বৃহস্পতির চেয়ে শীস্ত শীন্ত্ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। 



প৪ তত 
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কথাটা! ঠিক বটে ; কিন্তু বৃহস্পতি যদি একটু জোরে দৌড়িভে 
পারিত, তাহ! হইলে মে কখনই বারো বগুসর সময় লইত না । 

পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, কিন্তু 
বৃহস্পতি দৌড়ায় কেবল আট মাইল করিয়া । এই জন্যই 
সূধ্য-প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এত দেরি হয়। কিন্তু আর 

এক দিকে বৃহস্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। 

বৃহস্পতি তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিতে 

পারে। পৃথিবী এই রকমে ঘুরিতে প্রায় চবিবশ ঘণ্টা সময় 
লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজটি সারে। 
এই জন্য বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ বড় অল্প । মোটা- 

মুটী হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি। কিন 
উহার এক 'এক বুসর আমাদের বারে৷ বসরের সমান | 

আমরা এ-পত্্যস্ত দেখিয়া আসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলো 
নাই। সূর্যের আলো গায়ে পড়িলে তাহাদিগকে উজ্জ্বল দেখায়। 
কিন্তু বৃহস্পতি-সন্বন্ধে জ্যোতিষীরা একটা নৃতন কথা বলেন। 

তাহারা বলেন, ইহার নিজেরি হয় ত একটু-আধটু আলো আছে। 
বৃহস্পতি উপরকার রৌদড্রের আলো পৃথিবীর রৌদ্রের আলোর 
পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র । কিন্ছু তথাপি ইহাকে খুবই 

উক্দ্বল দেখায় । যদি নিজের আলো ন৷ থাকিত, তাহা হইলে 

কেবল সূর্যের আলোতে উহাকে এত উজ্জ্বল দেখাইত না। 

আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওজন 

কিন্তু বেশী নয়। মরা আগে বলিয়াছি, তাহার আয়তন 
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তেরো! শত পৃথিবীর সমান। কিন্তু ওজনের হিসাব করিতে 
গেলে দেখ! যায়, এত বড় জিনিসট। কেবলমাত্র তিন শত 

পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে 

পারিতেছ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত তারি 

জিনিস দিয়া প্রস্তুত নয়,-_ ইহাতে খুব হাল্কা জিনিসই আছে। 

তোমরা! দূরবীণ্ দিয়! কখনো বৃহস্পতিকে দেখিয়াছ কি 

নাজানিনা। যদি না দেখিয়া থাক, একবার দেখিয়া 

লইয়ো। খালি চোখে দেখিলে ইহাকে একট বড় নক্ষত্রের 

মত দেখায়। নক্ষত্রেরা যেমন একবার নিভিয়া একবার 

বলিয়া মিটমিটে আলে! দেয়, কোনো গ্রহই সে রকমে 

আলো দেয় না । গ্রহের মৃত্তি স্থির, তাহাদের আলোও 

অচঞ্চল। নক্ষত্র হইতে গ্রাহদিগকে বাছিয়া লইবার এই 
একটা সহজ উপায়। ম্মুতরাং তোমরা যদি খালি চোখে 

বৃহস্পতিকে দেখ, তাহ! হইলে কখনই তাহ!কে নক্ষত্রের মত 

মিটমিট করিতে দেখিবে না। কিন্তু খালি চোখে 

বৃহস্পতিকে দেখা না দেখারই সমান। তাহার প্রকাণ্ড 

দেহকে এবং সারি সারি চারিটি টাকে খালি চোখে কখনই 

দেখ] বায় না। বদি ছোটখাটো! দূরবীণও হাতের গোড়ায় 
পাও, তাহা! হইলে আগে হিলোযি জর তাহার 

মুণ্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে। 

বৃহস্পতিকে দৃরবীণে যে রকম দেখায়, এখানে তাহার 
একটি ছবি দিলাম । দেখ,-_-তারার মত ছোট বৃহুস্পতিকে 
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কত বড় দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে ঘে চারিটি ছোট বিন্দু 

দেখিতেছ, সেগুলি বৃহস্পতির চাদ এবং তাহার গায়ে যে-সব 

কালে দাগ দেখিতেছ, তাহা বৃহস্পতির মেঘ । 

তোমরা মেঘের কথা শুনিয়া বোধ হয় ভাবিতেছ, 

বুৃহস্পতিতে নদী সমুদ্র ও মানুষ আছে । কিন্তু উহাতে এ- 

সব কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো ভয়ানক গরম 

রহিয়াছে ;--এত গরম যে, তাহার দেহের খুব ভিতরকার 

অংশ ছাড়া বাকি সকলই আজও গরম বাণ্পের আকারে 

আছে এবং হয় ত এ বাষ্প একটু-একটু ছলিতেছে। 
এই রকম জায়গায় কেমন করিয়া জীবজন্তু থাকিবে ? 

যাহাকে আমরা মেঘ বলিলাম, তাহা এ গরম বাষ্প ছাড়। 

কিছুই নয়। 

১৭০ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির একখানা বড় ছবি দিয়াছি। 
বড় দুরবীণ দিয়া উহাকে যেমন দেখায়, এটা তাহারি ছবি । 
ইহাতে মেঘগুলিকে তোমরা আরে! ভাল করিয়া দেখিতে, 

পাইবে । বুহস্পতি দশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে 

ঘুরে,-তাই উপরকার মেঘগুলিকে উহার কোমরবন্ধের মত 

দেখা যাইতেছে । যদি দূরবীণ দিয়া তোমর! বৃহস্পতিকে 

দেখিতে পার, ভাহা হইলে পৃথিবীর মেঘের মত ইহার মেঘ- 
গুলিতে চলিতে ফিরিতে দেখিবে। 

ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি আকারের দাগ 

দেখিতে পাইতেছ কি? তোমরা হয় ত উহাকে মেঘ 
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ভাবিতেছ, কিন্তু মেঘ নয়। জিনিসটা যে কি, তাহা! আমিও 

তোমার্দিগকে ঠিক বলিতে পারিব না। জ্যোতিষীরা ও 

উহার কথা ঠিক্ বলিতে পারেন নাই। 

প্রায় চল্লিশ বশুসর পুর্বে হঠাণ্ড একদিন বৃহস্পতির 

গায়ে এ দাগটি দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষীর ভাবিয়াছিলেন, 

হয় ত উহা একখানা বড় মেঘ। কিন্ত্রদুই তিন বসরেও 

যখন উহার আকারের কোনো বদল হইল না, তখন তাহার! 

চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হিসাব করিয়া দেখ। গেল, উহা 

বৃহস্পতির উপরে প্রার ত্রিশ হাজার মাইল জায়গা জুড়িয়া 

মাছে । কেহ বলিতে লাগিলেন, বৃহস্পতির বাম্প জমাট 

হইয়া তরল হইয়া যাইতেছে, জিনিসটা তাহার উপরকার 

একটা দ্বীপ। কেহ বলিলেন, সুয্যের বাপ্প-মঞ্ডলে যেমন 

ঝড় হয়, বুহস্পতিতেও সেই রকম ঝড় হয়, এ প্রকাণ্ড 

দাগটি সেই ঝড়েরই চিহ্ন । এই প্রকারে অনেকে অনেক 

কথাই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্য ব্যাপারটি যে কি. তাহা 

জানা গেল না। আজও বৃহস্পতির গায়ে এ দাগ দেখা 

ধায়, কিন্তু গত কয়েক বহসরে উহার রছ্ বদলাইয়! গিয়াছে। 

প্রথমে উহাকে লাল দেখা গিয়াছিল, এখন সাদা হইয়া 

পড়িয়াছে। এই পরিবর্ধন দেখিয়া মনে হয়, আর কয়েক 

বশসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই যাহবে না। 

বুহস্পতি-সন্ধন্ধে যাহা আমাদের জানা আছে, একে একে 

তাহার প্রায় সবগুলিই তোম।দিগকে বলিলাম । কিন্তু 
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উহাতে অজান! বিষয় এধনো অনেক জাছে। নিজের বৃহৎ 

দেহটিকে মেঘের আবরণে টাকিয়া রাখায় বুহস্পতি বড়ই 

মুক্িল করিয়াছে। কাজেই ভিতরকার খবর আমরা জানিতে 

পারি নাই। লঙ্গ লক্ষ বসর পরে যখন ইহার সমস্ত মেঘ 

জমাট বাঁধিয়া আকাশকে পরিক্ষার করিয়৷ দ্রিবে, তখনি 

আমরা বৃহস্পতির উপরকার সব খবর জানিতে পারিব। 



বুহস্পতির চাদ 
বুণ্ধ ও শুক্রের চাদ নাই; পৃথিবীর চাদ মোটে একটি এবং 

মঙ্গলের দুটি । কিন্ত একে একে বুহস্পতির আটটি টাদের 

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে | 

বৃহস্পতির যে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি 

চাদের মধ্ো কেবল চারিটিকে দেখিয়া । সাধারণ দুরবীণে 

এই চারিটিকেই দেখা যাঁয়। তিন শত বশুসর পুর্বে দূরবীণের 
ব্যবহার ছিল না। সেই সময়ে জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির চাদের 

কথ! একেবারেই জানিতেন না। ইটালি দেশের বড 

জ্যোতিষী গালিলিয়োর নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? ইনিই 

সর্বব প্রথমে দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির এ বড চাদ চারিটিকে 

আবিষ্কার করিয়াছিলেন । . 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহাতে আর বাহাদুরি কি ? 

একটা দুরবীণ পাইলে মকলেই চাদ বাহির করিতে পারিত। 

কিন্ত তোমরা! যদি তার জীবনের কথাগুলি শুন, তাহা হইলে 

অবাক্ হইয়া যাইবে । 

গ্যালিলিয়ো প্রথম জীবনে তোমার-আমার মত সাধারণ 

লোক ছিলেন । ইটালির একটা কলেজে ছেলেদিগকে অঙ্গ 

কষাইতেন এবং বাড়িতে চুপ্চাপ বসিয়া দিনঞ্ুলা কাটাইতেন। 

এই সময়ে তিনি এক দিন খবর পাইলেন হল্যাণ্ড দেশে 

একটা আশ্চর্য কাচের ষন্ত্র বাহির হইয়াছে, উহা! চোখে 
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লাগাইয়া দেখিলে দুরের জিনিস কাছে বোধ হয়। সব 
কাজকন্্ন ছাড়িয়া গ্যালিলিয়ো নিজের হাতে এঁ রকম একট! 

বন্্ নিম্মাণ করিতে লাগিয়া গেলেন । 

সেকালে এখনকার মত যেখানে সেখানে ভাল কাচ 

পাওয়া যাউত না। ভাঙা চশ্মার পরকলা কাঠের চোঙের 

মধো পুরিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । তাহার এই 

কাজ দেখিয়। বাহিরের লোকে ভাবিতে লাগিল গ্যালিলিয়ে' 

পাগল হইয়াছেন। তাহ! না হইলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ 

করিয়া লোকটা কাচ জোড় দিয়া সময় কাটাইবে কেন? 

গ্ালিলিয়ো কিন্তু লোকের হামি তামাসা গ্রাহা না করিয়া 

কাজ করিতে লাগিলেন। শেষে তাহার শ্রম সার্থক হইল,__ 

একদিন দেখিলেন তাহার কাঠের চোটের ভিতরকার কাচগুলি 

দিয়: দুরের জিনিসকে সত্যাই কাছে দেখায়। ভাবিয়া দেখ 
সেদিক গালিলিয়োর কত আনন্দ! তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবদিকে 

ডাকিলেন এবং রাত্রিতে এ যন্ত্র দিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র 

দেখিতে হহবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সন্ধ্যা হইল,-__সেদিন পূর্বব-আকাশে বৃহস্পতি জুল্ ভূল্ 

করিয়া জ্লিতেছিল। গ্যালিলিয়ে৷ তাহার প্রথম দুরবীণ 

দিয়া বুহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। যন্ত্রে একবার মাত্র 

চোখ লাগাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত 

গান্তীর্ধা ত্যাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ! 

বন্ুবান্ষবেরা অবাক্ হইয়া পঞ্চাশ বশসরের বুড়োর পাগলামি 



বৃহস্পতির চাদ ১৭৯ 

দেখিতে লাগিলেন । যে গ্রহটিকে আলোর বিন্দুর মত দেখা 

যাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার 

চারিদিকে চারিটি টাকে ঘুরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ 

হইতে পারে, গ্যালিলিয়োর বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিলেন না। 

তোমরা কি মনে করিতেছ জানি না,__কিন্কু তোমরা যদি এ- 
রকমে নিজের চেষ্টায় গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করিতে পারিতে, 

তাহা হইলে তোমরাও আনন্দে এ রকম অধীর হইতে । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই রকম একটা বড় 

আবিষ্কার করায় গ্ালিয়ো দেশের লোকের কাছ্ঠে এবং রাজার 

কাছে খুব সন্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে ইহ। তাহার 

অদৃষ্টে ঘটে নাই। বরং তাহাকে নানা রকম অপমান সঙ 
করিতে হইয়াছিল । দেশের বড বড পণ্িতদিগকে ডাকিয়া 

যখন গ্যালিয়ো বলিলেন যে, বুহস্পঠি শুক্র মঙ্গল প্রভৃতি 

গ্রহের! পথিবার মত বড় বড় জিনিস এবং চাদ সঙ্গে ক্রিয়া 

তাহারা সূর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করে,_তখন তাহার! গ্যালিলিয়োর 

কথায় কানই দ্রিলেন না। চারিটি চাদ বৃহস্পতির চারিদিকে 

ঘুরিতেছে, তাহা দূরবীণ দিয়া দেখাইলেও তাহাদের বিশ্বাস 

হইল না। তাহারা বলিতে লাগিলেন, গ্যালিলিয়ো যাছু- 

মন্ত্র জানেন, তাই তিনি মন্ত্রের জোরে ভেল্কি দেখাইতেছেন। 

সে-সময়ে যাডু-মন্ত্র দিয় প্রতারণা করা একটা বড় 

অপরাধ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। জজ সাহেব 
গ্যালিলিয়োর অপরাধের ক্থা নিয়! তাহাকে ধরিয়। বিচার 
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সরু করিয়া দ্িলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, গ্যালিলিয়ো৷ 

সতাই তার দুরবীণে কোনো রকম মন্ত্র পড়িয়া বৃহস্পতির 

চারিটি চাদ দেখাইয়াছেন! চোর ডাকাতের মত গ্যলি- 

লিয়োকে জেলে যাইতে হইল । 

দেখ গ্যালিলিয়োর কি ছুরদৃষ্ট! জেলে যাইবার 
সময়েও তিনি বলিতে লাগিলেন,_দূরবীণে যাহা দেখা 

গিয়াছে তাহা সত্য। সূর্য আকাশে স্থির হইয়া ঈাড়াইয়া 

আছে এবং গ্রহেরা তাহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে ! 

সতা কথ! বেশি দিন ঢাকা থাকে না। জ্লেল হইতে 

গ্যালিলিয়ে! খালাস পাইলে লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল 

তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ইনার পর হইতে প্রথিবীর 

লোকে গ্যালিলিয়োকে খুব সন্মান দেখাইযাছিল । 

বৃহস্পতির যে চারিটি চাদকে লইয়া তিন শত বসর 

পূর্নে* এত কাণ্ড হইয়াছিল, তোমরা ছোট দূরবীণ হাতে 

পাইলেও একবার তাহাদিগকে দেখিয়ো। তোমরাও 

গালিলিয়োর মত আনন্দ পাইবে । আমি যখন তোমাদের 

মত ছোট ছিলাম তখন একবার বুহস্পতির চা দেখিয়া- 

ছিলাম,_-তার পরে এই বুড়ো বয়সে সেগুলিকে অনেকবার 

দেখিয়াছি; কিন্তু যখনি দেখিয়াছি তখনি অবাক হইয়াছি । 

আমাদের কাছ হইতে দূরে পুৃথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে 

এবং তাহার চারিদিকে অনেক গুলি চাদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 

ইহা দেখিলে আশ্চধ্য না হইয়া থকা যায় কি? 
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কেবল ইহাই নয়, দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা বৃহস্পতি.ক 

দেখিতে পার তাহা হইলে স্পষ্ট জানিতে পারিবে, উহার 

প্রথম চাটি ঘুরিতে ঘুরিতে দুই ঘণ্টা! কুড়ি মিনিট অন্তর 

এবং দ্বিতীয় চাটি প্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার 

বৃহস্পত্তির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার 

হঠাত বাহির হইয়া পড়িতেছচে । চাদগুলির মধ্যে কোনটি 

কখন বৃহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহা ইংরাজি পাজিতে 
(51010] 48170001)10) লেখা থাকে । পাঁজির সময়ের 

সঙ্গে মিলাইয়া এই রকম গ্রহণ দেখা বড় মজার । 

আমাদের চাদটি কত বড় তোমরা তাহা আগেই 

স্টনিয়াছ। জ্যোতিষীর হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বৃহস্পতির 

প্রথম চারিটি চাদ আমাদের চাদের মত বড় এব” পুথিবার 

চাদের মত তাহাদেরো ক্ষয়বুদ্ধি অমাবস্যা-পুণিমা আছে । 

বুহস্পতির বাকি চারিটি টাদ খুবই চোট। ভাল দূরবাণ 

দিয়াও তাহাদিগকে দেখা দায়। তাই পাঁচশ বগসর পুর্বে 

ইহাদের কথ! জ্যোতিষীরা জানিতেন না। আমেরিকার 

লিক্ মানমন্দিরের বড় দূরবীণটি খাটানে। হইলে, তাহা দিয়াই 

ইংরাজি ১৮৯২ সালে বুহস্পতির পঞ্চম চাদের সন্ধান পাওর। 

গিয়াছিল। তার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটির সন্ধান 

পাওয়া গিয়াছে । এরই রফমে অল্প দিনের মধ্ো চারিটির 

বদলে বুহস্পতির চাদ এখন আটটি হইয়া দাড়াইয়াছে | 
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শনি 
নামটি শুনিলেই ভয় হয়। শনির দুটি যাহার উপরে 
পড়ে, ভাহার আর উদ্ধার নাই। শনি একবার নাকি আদর 

করিয়া গণেশের দিকে চাহিয়াছিল, ইহাতে গণেশের কি 

দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা৷ ত তোমরা জান। তীহার মাথাটি 

উড়িয়া গিয়াছিল, শেষে একটা হাতীর মাথা আনিয়া জোড়া 

দেওয়ায় গণেশ বাঁচিয়া ছিলেন। যাহ! হউক, সেই শনিই 

এখন গ্রহরূপে আকাশে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের 

পুর্ন পুরুষেরা শনি-গ্রহকে বেশ জানিতেন, ইহার গতিবিধি 

উদয়-মস্ত সকলি হিসাব-পত্র করিতেন । কাজেই শনি মতি 

পরিচিত গ্রহ। হয় তুই হাক্জার বসর পুর্বেবও ইহার কথা 

আমাদের জ্যোতিষীদের জানা ছিল! 

বৃহস্পতির পরেই শনির পথ। ইহার মত আশ্চধ্য 

গ্রহ ভোমরা সমস্ত আকাশে খুঁজিয়া পাইবে না। গ্যালি- 

লিয়ো সাহেব তাহার নিজের দুরবীণ দিয়! শনিকে প্রথম 

দেখিয়া যেমন অবাক্ হইয়াছিলেন, তিন শত বগুসর পরে 

এখনো শনিকে দেখিয়া ঠিক সেই রকমেই অবাক হইতে 

হয়। বড় দূরবীণে বুধ শুক্র মঙ্গল বা বৃহস্পতিকে দেখিলে 

কোনোটিকে চাদের মত বড় দেখায়, কোনোটিকে হয় ত 

ভাটার মত দেখায় । কিন্তু শনির আকৃতি ইহাদের কাহারো 

সহিত মিলে নাঁ। দুরবাণে শনিকে কি রকম দেখায়, এখানে 

তাহার একখানি ছবি দিলাম। 
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ছবিতে দেখ,-চাকার মত কয়েকটি উদ্ভ্বল গোল 

জিনিস রহিয়াছে এবং তাহারি ফাকে ভাটার মত শনি গ্রহ 

দাড়াইয়া 'আছে। চাকাগুলির সহিত:শনির আসল দেহের 
“কানো যোগ নাই,-মাঝে বেশ একটু ফাক । দূরবীণ দিয়া 
কোনো গ্রহকে যদি হঠাত এই রকম আকারে দেখা যায়, 

হাহা হইলে আশ্চব্য না হইয়া থাকা যায় কি? শনি সত্যই 

এহ রকম আশ্চয্য জিনিস । এই রকমটি আর কোগায়ও 

(দেখা যায় না। 

মাকাশের এতগুলো তারার মধ্যে কোনটি শনি তাহা 

স্থির করা কঠিন নয়। যাহারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় 

তাদের মধ্যে কাহারো একটু জ্যোতিষ জানা গাকিলে, কোন 

নক্ষত্রটি শনি তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন । যদি 

(স-রকম কাহাকেও না পাও, নিজেরাই পাকি দেখিয়া শনির 

সন্ধান করিতে পারিবে । প্রতিমাসে শনি-ঠহ কোন নক্ষত্র- 

রাশিতে থাকে, তাহা পাঁজিতে লেখা থাকো কিন্তু খালি 

[চাখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়ই সমান । শনির 

সই প্রকাণ্ড আকৃতি, তাহার চারিদিকের চাক এবং তাহার 

গোটা দশেক চাদ, কিছুই খালি চোখে দেখা বায় ন!। 

দূরবীণ না দিয়া দেখিলে তাহাকে একটা উচ্দ্বল তারার 

মতই দেখিবে । 

যে-সকল জ্যোতিষী শনিকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, 

তাহারা উহার চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়। বড়ই 



শনি ১৮৫ 

মাম্চর্যয হইয়াছিলেন। চাকা শনির চারিদিকে .বেডিয়া কি 

রকমে শুন্যে দীড়াইয়া থাকে ইহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় 

হইয়াছিল। এখন অবশ্য এরকম দুশ্চিন্তার কারণ নাই। 

আাজকালকার জ্যোতিষীর শনির খুটিন।টি লেক খবরই 

জানিতে পারিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সব খবরই 

[ভোমাদ্িগকে দিব । তোমর! যদি কাছে থাকিতে, তাহা 

হইলে আমাদের দদুরবীণটা দিয়া শনির আশ্চর্য আকুতি 

[তামাদিগকে দেখাইতে পারিতাম। কিন্ু তাহা খন হইবার 

নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়! ও তাহার গল্প গুনিয়? 

(ত1মাশিগাণে, সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । 

শনির চাকার কথ|। তোমাদিগকে পরে বলিব। এখন 

উহার আসল দেহটার কথাই বলা যাউক । 

মায়তনে শনি নিতান্ত ছোট নয়। বুহস্পতি সব চেয়ে 

বড়, তার নীচেই শনি। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাত- 

শত তিরাশীটা পৃথিবা জোড়া না দিলে একটা শনিকে 

নিশ্মাণ করা যায় না। কিন্তু যে-সন পদার্থ দিয়! শনি 

প্রস্থত, তাহা নিতান্ত হাল্কা,_-আমাদের পৃথিবীর মাটি- 

পাথরের চেয়েও হাল্কা, এমনি কি জলের চেয়ে হাল্কা 

তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবার দেহের 

মত জমাট জিনিস কিছুই নাই, ইহার হয় ত সবই বাদ্প। 

কিন্ধু এই বাস্প খুব ঘন অবস্থায় আছে; আর কিছু দিন 

গরম ছাড়িলে উহ জমাট বাধিতে থাকিবে। 

৪ ৫ এট, তত সত ৪ 5৫4100055০০ নর 
০০৮৮০০০০০০৭ 
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পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত দুরে আছে তাহা! তোমাদিগকে 
আগে বলিয়াছি। শনি আমাদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় 

নয় গুণ দূরে আছে। এত দূরে থাকা সেও দূরবীণ দিয়া 

শনির গায়ে কতকগুলি কালো! কালো দাগ দেখিতে পাওয়। 

যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা এ দাগগুলিতে চিনিতে 

পারিবে । জ্যোতিষীরা বলেন, এগুলি উহার মেঘের চিহ্ু। 

কিন্তু তাই বলিয়া শনির মেঘকে পৃথিবীর মেঘের মত মনে 

করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলই জলের বাস্প নয়। 

সেখানকার মেঘেও বৃষ্টি হয় না,_ নানা জিনিসের গরম বাষ্প 

একত্র হইয়া শনির আকাশকে মেঘের মত আচ্ছন্ন করিয়া 

রাখে। 

পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে উনিশ মাইল করিয়৷ চলিয়াও 
সুধাকে ঘুরিয়া আমিতে তিনশত পঁইষটি দিন সময় লয়। 
কিন্তু শনি সেকেগ্ডে ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না, 

তার উপরে উহার পথটাও খুব লম্বা। এই দুই কারণে 

একবার সুধ্যকৈ ঘুরিয়া আসিতে তাহার ত্রিশ বুসর সময় 

লাগে। তাহা হুইলে দেখ যাইতেছে, শনির এক বশুসর 

আমাদের ত্রিশ বুসরের সমান। কিন্তু একট] বিষয়ে শনির 

জি আছে। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে 

চবিব্শ ঘণ্টা সময় লয়। সেই জন্য আমাদের দিনরাত্রি 

ডব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু শর্ন দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই 

তাহ্বার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরা শেষ করিতে পারে । তাহ। 
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হইলে দেখ, শনির এক বৎসর আমাদের বসরের ত্রিশ 

গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি, দশ ঘণ্টা চৌদ্দ 

মিনিটের বেশি নয়। শনিতে যদি মানুষ থাকিত, তাহা 

হইলে তাহারা উদয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরেই সূর্যকে অস্ত যাইতে 

দেখিত। 

র্যা দুরে আছে বলিয়া শনিতে সুধ্যের আলো তাপ 

দুইই কম লাগে। হিসাব করিলে দেখ! যায়, আমরা যে 

তাপ ও আলো! পাই শনি তাহারি নবব্ই ভাগের এক তাগ 

মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, সেখানে কত সল্প আলো, কিন্তু 

এত অল্প আলোতেই শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখায় এই 

জন্য জ্যোতিষীর! বলেন, সম্ভবতঃ, কেবল সুধোর আলোতেই 

শনির আলো নয়; ইহার দেহের আগুন হত 5 আজও 

নিভিয়া যায় নাই। ভাই সূষ্যের আলোর সঙ্গে নিজের আলো! 

মিশাইয়। তাহার এত আলো! । বৃহস্পতিকে খুব উজ্জ্বল 

দেখিয়া তাহার সম্বন্ধেও জ্যোতিষীরা এই কথাই বলিয়াছেন । 

আপ প্রা ৩ পিপি 



শনির চক্র 
খনন আমরা শনির চাকার কথা বলিব! (তোমরা 

ধদি আগেকার ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হুইলে 

স্পঙ্ট বুঝিতে পারিবে, শনির চাকা একটা নয়, পর পর 

তিনটি চাকা সাজানো আছে। গ্যালিলিয়ো যখন তাহার 

নিজের হাতে-গড়া দুরবীণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, 

তখন তিনি চাঁকাগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পান নাই । শনির 

একটা! কিন্তুতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চর্য হইয়। 

পড়িয়াছিলেন। চাকাগুলির খুটিনাটি সকল খবর আমরা 
আজকালকার জ্যোতিষীদের কাছেই জানিতে পারিয়াছি। 

বড় বড় দূরবীণ দিয়া বনুকাল শনিকে দেখিয়া এবং কত 

হিসাবপত্র করিয়া তীহারা শনির চাকার খবর বাহির 

করিয়াছেন । | 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এত হিসাবপত্রের দরকার 

কি? গাড়ীর চাকা যেমন কাঠ দিয়া গড়া হয়, শনির চাকা 

না হয় মাটি-পাথর দিয়া গড়া । তার জন্য আবার হিসাঁৰ- 

পত্রকেন? তোমরা যেমন ভাবনা চিন্তা কর, জ্যোতিষীরা 

সে-রকম চিন্তা করিয়। স্থির থাকিতে পারেন না। চাকাগুলি 

কি রকমে শুন্যে দাড়াইয়া আছে এবং শনির টানে তাহা 

ভাঙিয়া চুরিয়া কেন শনিব উপরে গিয়া পড়ে না,_-এই 



শনির চক্র ১৮৯ 

সব বিষয় তীহাদ্দিগকে তর্ক-বিতর্ক করিয়| আলোচনা করিতে 

হইয়াছিল। 

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব- 

পত্রের কথা বলিব না। যখন বড় বড় অঙ্কের বই পড়িবে, 

তখন এসব হিসাবের কথা জানিতে পারিবে । জ্যোতিষীর 

বলেন, শনির চাকাগুলি কখনই মাটি-পাথরের মত জমাট 

জিনিস দিয়! প্রস্তত নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছোট- 

বড় জড়পিগু দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক 

খাইতেছে ; আমর! দূর হইতে সেই জড়পিগুগুলিকেই নিরেট 

চাকার মত দেখি । 

বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলে না। মনে কর, 

তোমাদের গ্রামে যে মন্দিরটি আছে, তাহাকে ঘিরিয়া যেন 

দলে দলে কাক চিল প্রভৃতি পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে 

এক দলের পর আর এক দল সার্কাসের ঘোড়ার মত এক 

গোলাকার পথে খুরিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন 
একটুও ফক নাই । দুর হইতে এই পাখীর দলকে তোমরা 

কি রকম দেখিবে ভাবিয়া দেখ । কাক-চিলদিগকে তোমরা 

কখনই পৃথক পৃথক দেখিতে পাইবে না,_মনে হইবে যেল 
একটা কালো নিরেট চাকা মন্দিরকে ঘিরিয়৷ শুন্যে দাড়াইয়স্প 

আছে। 

আমর! শনির চাকাকে ঠিক এরকমেই নিরেট বলিয়া 

মনে করি। কোটিকোটি জড়পিঞ& কাক-চিলদের মত 
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ঘুরিতেছে, কাজেই আমরা দুর হইতে সেগুলিকে নিরেট 

চাকার মত দেখিতেছি। 

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, সুতরাং বলা যাইতে 

পারে এ জড়পিগুগুলি তিনট! পৃথক্ পথে গাদাগাদি করিয়। 
চলিয়া তিনটি চাকার স্ষ্টি করিয়াছে । জ্যোতিষীরা ঠিক 
এই কথাই বলেন। 

তোমরা হয় ত জানিতে চাহিতেছ, যে-সকল পিগ্ু 

শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিষীদের 

কাছে এই প্রশ্সের ঠিক জবাব পাওয়া যায় না; কারণ 

এখনকার খুব ঝড় দুরবীণেও চাঁকার পিগুগুলিকে পৃথক 

পৃথক দেখা যায় নাই। তবে সেগুলি যে, খুক ছোট জিনিষ 

তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের ফুট্বলগুলির মত বড় 

হইতে পারে এবং ক্রিকেট খেলার বলের মত ছোট হইতেও 

পারে। কিন্তু সকলেই যে, ছোট ছোট টদের মত অবিরাম 

শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা নিশ্চিত, এবং ঘুরিতেছে' 

বলিয়াই যে, শনি তাহাদিগকে টানিয়া নিজের দেহের উপরে 

ফেলিতে পারে না, তাহাও জানা কথা । 



শনির চাদ 
হ্বে্মন্ন শনি তার টাদও তেমনি । দশটা চাদ তাহার 

চারিদিকে ঘুরিতেছে । কয়েক বসর আগে আমরা ইহার 

কেবল আটটি চাদের কথাই জানিতাম। অতি অল্প দিন 

হইল, বাকি দুটা চাদের সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । 

ষে টাদ্টি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম টাইটান্ 

(1100) 1 ছোট দূরবাণ দিয়া যদি তোমরা শনিকে দেখ, 

তাহা হইলেও শনি হইতে একটু দুরে ইহ!কে দেখিতে পাইবে । 

টাইটান্ নিতান্ত ছোট বস্তু নয় ;- আমাদের চাদের চেয়ে 

অনেক বড়, এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। আকারে 

সে যেন একটা ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ হইতে 

প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সে ষোল দিনে এক 

একবার শনিকে ঘুরিয়া দিয়া আসে। বাকি চাদগুলির 

অনেকেই টাইটানের চেয়েও দুরে দূরে আছে ; আবার ছুই- 

একটা কাছেও আছে । ইহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি 

আমাদের চাদের চেয়ে ছোট । 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সুধ্যের রাজ্যে গ্রহ- 

উপগ্রহেরা একটুও এলোমেলোভাবে চলা-ফেরা করে না। 

সূর্যকে ঘুরিবার সময়ে পৃথিবী যে পাকে ঘুরে, নিজের 

মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খাইবার সময়েও সে ঠিক পাকেই 

ঘুরে। বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহেরা কোন পাকে 



১০২, গ্রহ-নহ্ত্রে 

ঘুরিতেছে যদ্দি পরীক্ষা করা যায়, সেখানেও এরকম একা 

দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবী যে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের 

প্রত্যেকেই ঠিক সেই পাকে ঘুরে । কেবল ইহাই নয়, 

উপগ্রহদের চলাফেরাতেও তোমরা ঠিক এ নিয়মই দেখিতে 

পাইবে । এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোতিষীরা বলেন, 

সূর্য রাজা, আর বুধ শুক্র প্রভৃতি আটটি গ্রহ তাহার প্রজা । 

সূর্য্য সকলকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া এক পাকে ঘুরাইয়' 

লইয়া বেড়ায়। 

রাজার নিয়ম মানিয়া চলিতেছে না, এরকম একটি 

ক্ষুত্র প্রজাকে যদি তোমরা এই স্থশাসিত সূধ্যের রাজ্যে 
দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমাদের কি মনে হয়? 

তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর, সে অন্য কোনো রাজ্য হইতে 

এই রাজ্যে নূতন আসিয়াছে । তাই সে দেশের নিয়ম-কানুন 

জানে না। সম্প্রতি শনির টাদগুলির মধ্যে এই রকম একটি 

আনাড়ী চাদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি চাদ যে পাকে 

শনিকে প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক্ তাহার উণ্টা পাকে ঘুরিয়া 

বেড়ায় । বড়ই মজার চাদ নয়কি? এই ব্যবহার দেখিয়া 

জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছে 
ছিল না। মহাকাশের কোন্ এক অজানা রাজ্যে হয় ত 

সে ভাঙসিয়া বেড়াইতেছিল ; শনি কোনো একদিন কাছে 

পাইয়। তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এইজন্যই সে সুর্য্যের 
রাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলে না। 



শনির টাদ ১৯৩ 

যাহা হউক, দশটি টাদে শনির আকাশের যে শোভা হয়, 

বোধ হয় সমস্ত সূর্ধয-জগৎ্ খু'জিয়া বেড়াইলেই তাহা দেখা 

যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে চারি পাচটি বড় বড় 

দের উদয় হয়। তার পরে আবার শনির সেই তিনটি 

অপূর্বব চাকা আছে। এইগুলি সূষ্য্যের আলোকে আলোকিত 
হইয়া আকাশটিকে যে কত স্থন্দর করে তাহা আমরা মনেই 
ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়, একটুও 

অন্ধকার থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা 

এত চাদের আলে! ভোগ করিবার জন্য একটি প্রাণীও সেখানে 

নাই। শনি আজও ভয়ানক গরম রহিয়াছে,__তাহার দেহটি 

হয় ত আগাগোড়াই বাম্প দিয়া নিম্মিত; সেখানে পা 

রাখিবার মত একটু মাটি নাই। কাজেই তাহার উপরে 
জীবজন্তু গাছপালা কিছুই নাই। 



ইউরেনস্ 
ুণ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যস্ত যে ছয়টি গ্রহের কথা 
তোমাদ্দিগকে বলিলাম, দেড় শত বসর পুর্বেবকার জ্যোতিষীর 
কেবল ইহাদেরই কথা জানিতেন ; শনির পরে ইউরেনস্ ও 

নেপৃচুন নামে যে ছুটি গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন 
না। 

আমাদের পূর্বপুরুষের! খুব জ্যোতিষের আলোচনা 
করিতেন; তাছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যজাতিও জ্যোতিষ 

লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের কথা 

ইহাদেরও জানা ছিল না; জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন 

জ্যোতিষের পুথিপত্রে ইউরেনসের একটা ভাল নাম লেখা 

থাকিত। প্রাচীনকালে দূরবীণ ছিল না, এইজন্যই যে-সব 

দুরের গ্রহ-উপগ্রহকে খালি চোখে দেখা যায় না, তাহারা 

সেগুলির সন্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দুরবীণ 

হাতের গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্যোতিষীরা ইউ- 

রেনসের মত দুরের গ্রহকে হাজার হাজার তারার মধ্য হইতে 
চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। 

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সার্ উইলিয়ম্ হার্সেল্ নামে 

ইংলগ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী সকলের আগে ইউরেনস্্কে 

দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের হাতে একটা বড় 



ইউরেনস্ ১৯৫ 

দূরবীণ নিন্মাণ করিয়াছিলেন। এই দূরবীণেই ইউরেনস্ 

ধরা দিয়াছিল । 

হার্সেল্ সাহেবের জীবনের ঘটনা এবং তাহার ইউরেনস্ 
আবিষ্ষারের কথা বড়ই আশ্চর্য্য । নানা অসুবিধার মধ্যে 

থাকিয়া কেবল নিজের চেষ্টায় হার্সেল্ যেমন মহাপগ্ডিত 

হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই এমন হইতে পারেন নাই। 

| হার্সেল্ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজন্য ছেলেবেলায় 

তাহার লেখাপড়া করা হয় নাই । গরিব বাপ কেমন করিয়া 

স্কুলের বেতন এবং বইয়ের খরচ জোগাইবেন ? সেজন্য 

তিনি এক সৈন্যের দলে চাকুরী লইয়াছিলেন। তিনি বেশ 

গান-বাজনা করিতে পারিতেন, এ সৈন্যের দলে ব্যাণ্ড বাজানো 

তার কাজ ছিল, হয়ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, না হয় 

ফুট বাজাইতেন। 

যাহা হউক প্রায় দেড় শত বওসর পুর্বেব যুরোপের 

হানোভারদের সঙ্গে কফরাসীদের লড়াই বাধিয়ছিল, তখন 

হার্সেল্কে লড়াইয়ে যাইতে হুইয়াছিল। লড়াইয়ের সময়ে 

সৈন্যদের সকলকেই খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। হয় ত 

দুর্দিন খাওয়াই হয় না; রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ হয় না; 

শীতে বৃষিতে খোলা মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকিতে হয়। 

সৈন্যদের সঙ্গে যাইতে যাইতে হার্সেল্ একদিন রাত্রিতে অবসন্ন 

হইয়া মাঠের মাঝে এক নর্দামার মধ্যেই শুইয়া পড়িলেন । 

কিন্ত শীতে হিমে তী'র ঘুম হইল না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 



১নড গ্রহ-নক্ষত্র 

সংসারের বিশেষ কোনে কাজে না লাগিয়া তাহার জীবনটা 

কি এই রকমেই শেষ হইবে? স্থির করিলেন, সৈন্যদের 

সহিত তিনি থাকিবেন না। যখন দলের লোকেরা সেই 

খোলা মাঠে শুইয়। ঘুমে অচেতন, তখন কাহাকেও কিছু না 

বলিয়৷ হার্সেল্ সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। 

তিনি পলাইয়! যাইতেছেন, এই খবর যদ্দি অপর সৈন্যেরা 

জানিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির 

আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তখন কেহ কিছু 

জানিতে পারিল না। পথে অনেক কষ্ট পাইয়! হার্সেল্ 

ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলেন । 
বাড়িতে পৌছিলেন বটে, কিন্তু গরিব বাপ ম৷ হার্সেল্কে 

লইয়া কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে 

ঠিক হইল, বাড়ির কাছে একটা গির্জায় তিনি হার্মোনিয়ম্ 

বাজাইবেন এবং ইহারি জন্য মাসে মাসে কিছু বেতন 

পাইবেন। হার্সেল্ কাজে লাগিয়া গেলেন ;-_গিজ্জায় 

হার্মোনিয়ম্ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহারা গান 

বাজনা শিখিতে আদিত, তাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে 

লাগিলেন। এখনো কিন্তু কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, 

এই গানের ওস্তাদটি কয়েক বদর পরে পৃথিবীর সেরা 
পণ্ডিত হইবেন। 

গান বাজনীকে তোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় 

ত ভাবিয়া থাক, গলায় স্থর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়; 



ইউরেনস্ ১৯৭ 

কিন্তু তা” নয় । গানের উচু-নীচু স্থুর নানা রকমে মিলাইয়া 
ষন্ত্রে বাজাইতে গেলে অনেক হিসাব-পত্রের দরকার হয়। 

হার্সেল্ ষখন গানের ওস্তাদ হইলেন, তখন তাহার এই রকম 

হিসাব-পত্রের ভজ্গান ছিল না। তিনি খুব অঙ্ক কষিতে 

লাগিলেন এবং শেষে অঙ্কের বড় বড় বই পড়িয়। ফেলিলেন ? 

এই সময়েই তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে নজর গেল। অঙ্ক 

কষিতে কধিতে তিনি গ্রহ উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয় 

বুঝিতে আরম্ভ করিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহা 
কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়া ফেলিলেন । 

আকাশে এখনো দেখিবার গুনিবার অনেক বিষয় 

রহিয়া গেল, সেগুলিকে ও দেখিবার জন্য হার্সেলের ভয়ানক 

ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্ত্রু দেখিবেন কি করিয়া, দুূরবীণ 

কোথায় পাইবেন ? সেকালে দূরবীণের দাম অত্যন্ত বেশি 

ছিল, গরিব হার্সেল দুরবীণ কিনিবার টাকা কোথা হইতে 

পাইবেন ? 

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হার্সেল্ ঠিক করিলেন নিজের 

হাতে দুরবীণ প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিবার 

উপায় হইবে না। তিনি দুরবীণ প্রস্তূতে লাগিয়া গেলেন। 

নিজের হাতে কাচ ঘসিয়া কাঠ কাটিয়া দুূরবীণের আয়না 

ও চোঁড্ তৈয়ার করিতে লাগিলেন । এই সময়ট! তাহাকে 
বড় কষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল। দূরবীণের কাজে লাগিয়া 

আছেন, এমন সময়ে গান-বাজনা করিবার জন্য গির্জায় ডাক 
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পড়িলে তাহাকে ছুটিয়। সেখানে যাইতে হইত । গান- 
বাজনার মধ্যে যদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহা হইলে 
তিনি ছুটিয়া বাড়িতে আসিয়া দুরবীণের কাজে লাগিয়া 

যাইতেন। এই রকমে তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল; 

মনে হইতে লাগিল, দূরবীণ প্রস্তুত করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে 
না দেখিলে তাহার যেন শাস্তি নাই। 

অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় দূরবীণ নির্মিত হইল। 

জ্যোতিষের পুস্তকে গ্রহ-চন্দের আকার-প্রকারের কথা 

যেমন পড়িয়াছিলেন তাহাই চাক্ষুষ দেখিতে পাইয়া হার্সেল্ 

অবাক হইয়া গেলেন । গ্রহ-চন্দ্র-তারার পরিচয় লইতে 

এই রকমে তীহা'র পাঁচ ছয় বগুসর কাটিয়া গেল। আকাশ 

পরিষ্কার থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র 
দেখিতেন ; পাশে তাহার ভগিনী ক্যারোলিনা বসিয়া 

থাকিতেন, কোন্ নক্ষত্রকে কোথায় কি রকম দেখা যাইতেছে, 

ভগিনী তাহা লিখিয়' রাখিতেন। ভয়ানক শীত,_-বরফ 
পড়িতেছে, দোয়াতের কালি জমিয়া বরফ হইয়া বাইতেছে, 

তবুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না,__গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিতে 

দেখিতে যেন অজ্ঞান হইয়৷ পড়িতেন। 

এই রকমে জ্যোতিষের আলোচনা করিতে করিতে 

হার্সেল্ এক রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষত্রকে দেখিয়া! অবাক্ 
হইয়া গেলেন। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, নক্ষত্ররেরা 

পৃথিবী হইতে কোটি কোটি ক্রোশ দুরে আছে। খুব বড় 
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দুরবীণেও তাহাদিগকে নিকটে আনা যায় না। এজন্য দুর- 
বীণ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় মাত্র; 

শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগকে দুরবীণে যেমন ভাটার 

মত বড় দেখায়, কোনে নক্ষত্রকে সে রকম দেখা যায় না। 

কিন্তু হার্সেল্ ষে নক্ষত্রটিকে দেখিতেছিলেন, দূরবীণে তাহাকে 

ৰেশ বড় দেখাইল। তিনি আকাশের মানচিত্র খুলিলেন, 

পাজি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশে সেই অংশে 

যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখা 

দেখিলেন না। হার্সেল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহ। 

হইলে এই নক্ষত্রটি কি একটি গ্রহ? গ্রহের! দিবারাত্রি 

সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নক্ষত্রেরা স্থির হইয়া 

আকাশে দীড়াইয়া থাকে । নূতন নক্ষত্রটি নড়িয়া-চড়িয়া 

বেড়ায় কিন! দেখিবার জন্ দুই ভাই-বোনে রাত্রির পর রাত্রি 

জাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাহাদের 

আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে দেখ! গেল 

সেটি একটু একটু চলিয়! ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হার্সেল ইহা 

দেখিয়া আরো অবাক্ হইয়া গেলেন। 

এই রকমের একটা বড় আবিষ্কারের খবর ত আর 

সাপ! দিয় রাখা যায় না । হার্সেল দেশের বড় বড় জ্যোতিষ- 

দের কাছে খবর দিলেন যে, একটা নৃতন গ্রহের আবিষ্কার 

হইয়াছে । | 

হার্সেল্ তখনো বড় লোক হন নাই, গান-বাজন। করাই 
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তার তখনো ব্যবসায় ছিল । এই রকম একটা লোকের 

কথায় কি কেহ কখনে। বিশ্বাস করে? তাই অনেকেই 

তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কেবল দুই-একজন. 

জ্যোতিষী মজ! দেখিনার জন্য তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। হার্সেল কড়া-ক্রান্তি পধ্যন্ত হিসাব করিয়। 

তাহাদিগকে নূতন গ্রহ দেখাইলেন। তীহাদের মুখ গন্ভীর 

হইয়া পড়িল এবং সকলেই বুঝিলেন, ইহ! একটা নূতন 

গ্রহই বটে । 

পর দিন ভোর হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে খবর 

গেল, ইংলগ্ডের একজন সঙ্গীত শিক্ষক একটি নৃতন গ্রহের 
আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবী স্থদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া! 

গেল। ইংলঞ্ের তখনকার রাজ তৃতীয় জঙ্ হার্সেলকে 
রাজবাড়ীতে ডাকাইয়া দুরবীণ দিয়া নৃতন গ্রহুটিকে দেখিলেন। 

ভগিনী ক্যারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং ভাই-ভগিনী 

দুইজনেই অনেক রাজ-সন্মান পাইলেন । শেষে এই সঙ্গীত- 

শিক্ষকই ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হইলেন এবং সমস্ত 

পৃথিবীর লোক তাঁর জয়-জয়কার করিতে লাগিল । 

তোমরা! বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হার্সেল সাহেক 

এরকমে যে গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই 

আমরা ইউরেনস্ বলিয়া থাকি । 

বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন পরামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের 

নামকরণ করেন । ইহাতে কোনো গোলযোগ হয় না। 
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কিন্তু হার্সেলের নুতন গ্রহের নামকরণে বেশ একটু তর্ক- 

বিতর্ক হুইয়াছিল। হার্সেলের ইচ্ছা ছিল, গ্রহটির নাম 
ইংলণ্ডের রাজা জর্জেজের নাম-অনুসারে হয়, তাই তিনি উহার 

“জভ্ভিয়ম্* নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের 

জ্যোতিষীরা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তীহারা 

বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের নাম এপর্য্যস্ত প্রাচীন দেবতাদের 

নামেই হইয়া আসিতেছে, অতএব নৃতন গ্রহের নাম রাজার 

নামে না হওয়াই ভাল। সভাসমিতি করিয়া বোধ কোন 

ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হয় নাই; কিন্ত সুধ্যের এই নৃতন 

ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্য সভা হইল, কত পরামর্শ 

হইল, জোতিষীদের কত বক্তৃতা হইয়া গেল; এবং শেষে 

তাহাকে “ইউরেনস্»”, নামেই ডাকা স্থির হইল । 

অতি অল্প দিন হইল আমরা ইউরেনসের সন্গান পাই- 

যুছি, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না এটা নিতান্ত 

ছোট গ্রহ। অমোদের কাছ হইতে সূরা কত দূরে আছে, 
তাহা তোমরা জান। ইউরেনস্ পৃথিবী হইতে তাহারি 

আঠারো গুণ দূরে আছে। এত দূরে আছে বলিয়াই সে 
এতদ্দিন আকাশের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল । 

আকারে সে পঁইবট্িটা পৃথিবীর সমান । কাজেই ইহাকে 
ছোট গ্রহ বলা যায় না। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির মত দেহে 

গরম বাষ্পই অধিক আছে বলিয়। ইহার ওজনট। খুব বেশি 

নয়। ইউরেনসের ওজন মোটে চৌদ্দটা পৃথিবীর সমান | 
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 তোমর! মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিয়াছ, 

সূর্য হইতে যাহারা বেশি দুরে থাকে, তাহাদের সূর্য্য- 

প্রদ্নক্ষিণের পথও বেশি লম্বা হয়। ইউরেনাস্ শনির বাহিরে 

থাকিয়া সৃষ্যকে ঘুরিতেছে, এজন্য শনির চেয়ে অধিক পথ 
না চলিলে সে সূষ্যকে চক্র দিয়! আসিতে পারে না। তার 
উপরে সে চলেও বড় ধীরে ধীরে। পৃথিবী চলে সেকেঞ্ডে 

উনিশ মাইল করিয়া, কিন্তু ইউরেনাস্ সেকেগু চারি মাইলের 

বেশি চলিতে পারে না। এই-সব কারণে একবার সুর্য্যকে 

ঘুরিয়া আসিতে সে চুরাশী বুসর কাটাইয়া দেয়। তাহা 
হইলে দেখ, ইউরেনাসের এক বগুসর আমাদের চুরাশী 

বৎসরের সমান। 

বশসরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুলা 

খুব ছোট। ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘণ্টায় একবার নিজের 

মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে । তাহা হইলে বুঝা 

যাইতেছে, আমাদের দিনরাত্রি যেমন চবিবশ ঘণ্টায়, 

ইউরেনসের দিনরাত্রি সেইরূপ সাড়ে নয় ঘণ্টায় । 

কিন্তু ইহার ঘোরাঘুরিতে একটু বেশ মজা আছে। 
তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সুধ্যের রাজ্যে যত ছোট বড় 
গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাহাদের সকলেই এক পাকে ঘুরে। 

অর্থাৎ সকল ঘড়ির কাটাই যেমন ঝা দিক হইতে ডান দিকে 

চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহেরা সেই রকমেই এক পাকে 

চলা-ফেরা করে। কিন্তু ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘণ্টায় যখন 
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নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম 

মানিয়া চলে না। সে ঠিক উন্টা পাকে ঘুরপাক খায়। 

ইউরেনসের এই স্থ্টিছাড়া ব্যবহারে পঞ্ডিতেরা কিছুদিন 

চিন্তিত ছিলেন। এখন ইহার একটা কারণ জান। গিয়াছে । 

ঘড়ির কাট] যে, বাঁ হইতে ডাইনে যায়, ইহা তোমরা 

সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু কাটা দুটিকে তোমরা যদি ঘড়ির 

পিছন হুইতে চলিতে দেখ, তবে তাহাদিগকে কোন্ দিকে 

পাক্ খাইতে দেখিবে বলিতে পার কি? এই অবস্থায় 

তোমরা উহাদিগকে ডাইন হইতে বীয়ে ঘুরিতে দেখিবে না 

কি$ ইউরেনস্কে যে, আমরা উল্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, 

তাহারও কারণ এ। ইউরেনস্ পৃথিবীর তুলনায় এমন 

অবস্থায় আছে যে, তাহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উপ্টা 

দেখি মাত্র, কিন্ত সত্যই সে উপ্টা পাকে ঘুরে না । 

এই-সকল খবর ছাড় আমরা ইউরেনস্ সম্বন্জে আর 

বিশেষ কিছু জানি না। যে গ্রহ পৃথিবী হইতে এত দুরে 

আছে, তাহার খবর ইহার বেশি জানাও সম্ভব নয়। সুধ্য 
আমাদের কাছ হইতে এত দুরে থাকিয়াও চাদদের মত বড় 
দেখায় । কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে 

তাহারা সূধ্যকে শুক্রের চেয়ে কখনই বড় দেখিত না। 

ভাবিয়া দেখ ইউরেনস্ কত দূরের বস্তু । এত দুরের গ্রহ- 

সম্বন্ধে আমর! অল্প দিনের মধ্যে যে-সব খবর পাইয়াছি, 

তাহাই কি যথেষ্ট নয়? দিন দিন নুতন যন্ত্র নিশ্মিত 
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হইতেছে । হয় ত আরে। দশ কি বিশ বশুসর পরে তোমরা 

ইউরেনসের আরো অনেক নূতন খবর পাইবে । 
এত দূরে থাকা সত্বেও আমরা ইউরেনসের চারিটি 

চাদের অর্থাৎ উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাদের 

মধ্যে যেটি বড় তাহা আমাদের টাদ্দের চেয়ে অনেক ছোট । 

মনে করিয়া দেখ, এত দূরের এত ছোট বস্তুর খবর জানা 

কত কঠিন। এই জন্যই আমর! টাদ কয়েকটির খবর বিশেষ 

কিছু জানিতে পারি নাই । ইহাদের দুটিকে হার্সেল্ সাহেবই 

আবিষ্কার করিয়াছিলেন; বাকি দুইটির বিষয় আমর। 

হার্সেলের মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়াছি। খুব বড় দুরবীণ 

ব্যবহার না করিলে শেষের চাদ দুটিকে দেখা যায় না। 

ইউরেনস্কে খালি চোখে দেখা বড় কঠিন। ইহা খুব 

ছোট নক্ষত্রের আকারে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, __হঠাৎ 

দেখিলে ইহাকে নক্ষত্র বলিয়াই মনে হয় । এইজন্য কেহ ন! 

দেখাইয়া দিলে, তোমরা কখনই নিজে নিজে ইউরেনস্্কে 

দেখিতে পাইবে না। বদি জ্যোতিষ-জানা কোনো লোককে 

পাও, তাহা হইলে ইউরেনস্ আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, 

তার কাছে জানিয়ে! লইয়ো। তিনি গ্রহনক্ষত্র-সন্বন্ধে ইংরাজি 

পাজি (20008] 4১1081180) দেখিয়া ইউরেনসের সন্ধান 

তোমাদিগকে বলিয়া দিতে পারিবেন । 

পাশ শিীশীশি 



নেপচুন্ ২ 
ইউল্লেনশজেক্স পরেই নেপ্ৃচুন্ গ্রহ। ইহার পরে আর 

কোনে গ্রহ আছে কি না. আমাদের জান! নাই। কাজেই 

নেপ্চুন সুধ্য-জগতের সীমায় আছে বলিতে হয়। সে যেন 

প্রহরীর মত সুধ্যের রাজ্যের চারিদিকে পাহারা দিতেছে। 

“নেপৃচুন্” এই নামটি শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের 

দেশের প্রাচীন জ্যে(তিষীরা ইহার কথা জানিতেন ন1। জানা 

থাকিলে আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে ইহার একটা সংস্কৃত 

নাম লেখা থাকিত। নেপ্চুন্কে পঁচাত্তর বৎসর পুর্বে 

ইয়ুরোপের জ্যোতিষীরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন । কাজেই 

আমাদের হাজার দু'হাজার বসর পুর্বেনকার প্ুথিতে কেমন 

করিয়া ইহারনাম থাকিবে? যে-সব জ্যোতিষী পঁচাত্তর 

ব€সর পূর্বের মারা গিয়াছেন, তাহারাও নেপ্চুনের কথা 

জানিতেন না । 

ইউরেনস্ আবিক্ষারের যেমন একটি গল্প গুনিয়াছ, 

নেপৃচুনের আবিক্ষারের সেই-রকম আশ্চর্যজনক গল্প আছে। 

তোমরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে অবশ্যই “আকাশবাণী” 

বা “ভবিষ্যদ্বাণীর” বিষয় পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো 

রাজা যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশবাণী হইল-_“মহারাজ, 

যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে ।” রাজ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া 

যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করিলেন। এ সব ভবিষ্যদ্বাণী নাকি দেবতারা 
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করিতেন, কিন্দা খুব গুনী লোকেরা গণনা করিয়া বলিতেন। 

নেপ্চুন্ গ্রহটিকে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারাই খুঁজিয়। 
পাইয়াছিলেন। আকাশের কোন্ কোণে সে লুকাইয়া আছে 

তাহ! অবশ্য দেবতারা জ্যোতিষীদিগকে বলিয়া দেন নাই, 

গুণী লোকে গুণিয়া বলিয়া দিয়াছিল। নেপ্চুন আবিষ্কারের 
গল্পটা বড় মজার। 

জ্যোতিষীদদের ক্ষমতা বড় অদ্ভুত! কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ 

আকাশের কোন্ জায়গায় দেখ! যাইবে, তাহার! অঙ্ক কষিয়! 

বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা ত দেখিয়াছ, চন্দ্র-সূর্য্যের 
গ্রহণ হইবার কত দিন আগে জ্যোতিষীর গ্রহণের দিনক্ষণ 

পাজিতে লিখিয়া রাখেন এবং তাহারা যে হিসাব করেন, 

গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। 

হার্সেল সাহেব ইউরেনস্ আবিষ্কার করিলে, উহ! কোন পথে 

ঘুরিতেছে এবং কোন দিন কোন সময়ে উহাকে কোথায় 

দেখা যাইবে, জ্যোতিষীর এই-সব হিসাব করিয়া 

ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বসর পরে বুঝা গেল, 
হিসাবে কোথাও ভুল আছে, কারণ হিসাব-অন্ুসারে যেখানে 
দেখিবার কথা, জ্যোতিষীরা ইউরেনস্কে সেখানে দেখিতে 
পাইলেন না। | 

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অস্কশান্ত্র মিথ্যা হইবার 

নহে। জ্যোতিষীর ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অঙ্ক কষিতে ভুল 

হইয়াছে । চার পাঁচজন বড় বড় জ্যোতিষী হিসাব করিতে 
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বসিয়া গেলেন, কিন্ত ভুল বাহির হইল না। জ্যোতিষীদের 

মাথায় মাথায় ভাবনা চাঁপিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, 

ইউরেনস্ কেন ঠিক্ সময়ে দেখা দেয় না। র 
জ্যোতিষীরা বসরের পর বসর ভাবনা চিন্তায় 

কাটাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ইউরেনস্ যেন নিজের খেয়াল 
মতে কখনো একটু পরে কখনো একটু আগে আসিয়া 
তাহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল । 

এই সময়ে ইংলগ্ডের আডাম্স্ নামে একটি যুবক এবং 

ক্রান্সে লিভেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেনসের এই 
অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ ঠিক করিতে লাগিয়া গেলেন । 

ইহারা দুজনেই খুব ভাল অঙ্ক জানিতেন এবং তাহাদের 

কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, 

ইহাদের দুজনের মধ্যে বুঝি খুব বন্ধুতা ছিল। কিন্তু তাহা 
নয়। দুজনের মধ্যে কোনে! কালে দেখা শুনা ছিল না৷ এবং 

কেহ কাহারো নামটি পধ্যন্ত জানিতেন না। তখন পুথিবীর 
সব জ্যোতিষীই ইউরেনসের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই ইহারা 

দুজনে সেই কথা ভাবিতে ভ।বিতে অঙ্ক কষিতে লাগিয়া 

গেলেন। ইহারা স্পষ্ট বুঝিলেন, যেমন চুম্বক লোহাকে 
টানিয়া রাখে, কোনো একটি বড় গ্রহ দেই রকমে ইউরেনস্কে 
টানিয়। রাখিতেছে, তাই সে ঠিক সময়ে আমাদিগকে দেখা 

দিতে পারিতেছে না । সেই গ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক কর! 

এই দুই যুবকেয় কাজ হইল । 
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ভাবিয়া দেখ এই রকম হিসাব কত শক্ত। কিন্তু 

আডাম্্স্ বা লিভেরিয়ার কেহই পিছাইলেন না, খুব পরিশ্রম 

করিয়া! হিসাব করিতে লাগিলেন । 

ছুজনের হিসাবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা 

এমন পাকাপাকি করিয়া ঠিক করা হইল যে, শুনিলে অবাক্ 

হইতে হয়। যে অজানা গ্রহটি ইউরেনস্কে টানিতেছে, 

তাহ কত বড় এবং তাহা আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, 

সব কথাই তাহার! কাগজ-পত্রে লিখিয়! রাখিলেন । তোমরা 

বোধ হয় ভাবিতেছ, দুজনে পরামর্শ করিয়া অঙ্ক করিয়া একই 

রকমের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহ নয়, তখনো পর্য্যন্ত 

তাহাদের দুজনার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। 

আড।ম্স্ সাহেবের হিসাবট। প্রথমে শেষ হইয়াছিল। 

শেষ হইবামাত্র তিনি সব কাগজ-পত্র ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর 

কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজ-জ্যোতিষীর কাজ 

অনেক, তাই তিনি যুবক আডাম্সের হিসাব-পত্র হাতে পাইয়া 

তত্ক্ষণাণ্ তাহা! পরীক্ষা করিতে পারিলেন না । এদিকে 

হিসাব শেষ হইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তীহার কাগজ-পত্র 

জন্গ্রীনির একজন বড় জ্যোতিষী গল্ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া 

দিলেন। ইনি হিসাব হাতে পাইয়াই তাহ! পরীক্ষা করিতে 

লাগিলেন এবং বুবিলেন, যুবক লিভেরিয়ার সামান্য লোক নয়। 

অজানা গ্রহটিকে আকাশের কোন জায়গায় দেখা 
যাইবে, তাহা লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল; গল্ 



নেপ্চুন্ ২০৯ 

সাহেব ইং রাজি ১৮৪৬ সালের ২৩সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাহার 

বড় দুরবীণ দিয়া গ্রহটির খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 

অধিক কষ্ট পাইতে হইল না; একটু খোঁজ করার পরেই 

সেই অজান! গ্রহ দূরবীণে ধরা! দিল। আকাশের দিকে না 
তাকাইয়া কেবল অঙ্ক কবিয়া লিভোরিয়ার যাহার কথ 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গল্ সাহেব এই রকমে তাহাকে 
নিজের চক্ষে দেখিলেন! লিভেরিয়ারের কথা ভবিষ্যদ্বাণীর 

মত সত্য হইয়া গেল। সেই নূতন গ্রহটিই এখন আমাদের 
কাছে নেপ্চুন নামে পরিচিত হইতেছে । 

;  নেপৃছুন-আবিষ্কারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়লে 

জ্যোতিধীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় 
ভোমর! বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইংলগ্েের রাজ-জ্যোতিষী 
এই আনন্দে যোগ দিতে পারেন নাই। আবিষ্কারের খবর 

জানিবামাত্র তাহার মনে পড়িয়া গেল, যুবক আডাম্সের 

একটা! হিসাব তাহার কাছে আছে। তিনি এই হিসাব 
অনুসারে তাড়াতাড়ি দুরবীণ দিয়া নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে 

লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপ্চুনকে দেখিতে পাইলেন । 

রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আডাম্স্ সাহেবের 
হিসাব হাতে পড়িবামাত্র যদ্দি তিনি নৃতন গ্রহের সন্ধান 

করিতেন তাহা হইলে নেপৃচুন-আবিষ্ষারের সম্মান ফরাসী 

লিভেরিয়ারের ভাগ্যে না পড়িয়া, ইংরাজ আডাম্্সের ভাগ্যেই 

পড়িত এবং ইহাতে ইংলগ্ডেরই গৌরব বৃদ্ধি হইত। 
14. 



তি ৮ ৭. শ্রহনক্ষতর 

1 যাহা হউক. শত শত বৎসর শ্হনক্ষত্রদের হিস, 
|. করিয়া যাহা কখনো দেখা বায় নাই, নেপৃটুনের 'আবিষ্ষারে 
তাহাই দেখা গিয়াছিল। এই জন্য ঘটনাটি জ্যোতিষের 

ইতিহাসে চিরল্বরণীয় হইয়া থাকিবে। | 
নেপ্চুনের আবিষ্ষার হইলে, তাহার আকৃতি- তি ও 

চলাফেরা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশ. 
বিদেশের জ্যোতীবীরা রাত্রির পর রাত্রি দুরবীণ দিয়া নেপ্চুনকে 
দেখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন এবং নানা রকম হিসাবপত্র করিয়া 
অল্প,দিন্র মধ্যে উহার সকল খবর প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

নেপৃচুন সুধ্যের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়। ঘুরিতেছে, 

এজন সূর্য হইতে ইহা অনেক দুরে আছে। আমাদের কাছ 

হুইতে সূধ্য যত দুরে আছে, নেপ্চুন তাহারি ত্রিশ গুণ 
দুরে রহিয়াছে । সেখানে যদি জীবজন্তু রা মানুষ থাকিত, 

তাহা হইলে তাহার! সূর্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত 
দেখিত। ভাবিয়া দেখ, নেপ্ডুন কত দুরে আছে। এত 

দ্বুরে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং 

ছোট দূরবীণেও দেখা যায় না। ২ 
আকারে কিন্তু ইহা খুব ছোট নয় _ প্রায় পচিশটি 

. পৃথিবীর সমান। কিন্তু আগাগোডাই সম্ভবত হালকা বাম্প 

_ দরিয়া গড়া । তাই দেহটা এত বড় হইলেও, তাহার, ওজন 
.. বেশি লয়। : ওজনে উহা মোটে সতেরোটা পৃথিবীর জমান 

টং অর্থাৎ ই ইউরেনসের চেয়ে রর সারি। | ক গু 



সদ, ১ ০ লেপ্চুন চারার 

|  লপ্ছুন কত সময়ে সূর্যকে ঘুরিয়াঁ আসে, তাহাও আমরা : 
জানিতে পারিয়াছি$ সে ফে-পথে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে 
তাহা সকলের চেয়ে বড়, তার উপরে প্রতি সেকেগ্ডে সে. 

সাড়ে তিন মাইলের বেশি চলিতে 'পারে না। এই সব. 

কারণে একবার সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার প্রায় এক 

শত পঁ়যণ্ট বেসর সময় লাগে। 

তাহা হইলে দেখ, নেপৃচুনের একী: বৎসর আমা- 

দের এক শত পঁয়ষট্ি বসরের সমান। কি ভয়ানক 

ব্যাপার। আমরা যদি. নেপচুনে গিয়া বাস করিতাম, তাহা 

হইলে নেপডুনের এক বগুসর বয়স হইবার অনেক আগে 

আমরা বুড়া হইয়া যাইতাম। | | 
নেপডুন মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক্ 

খায়, তাহা জ্যোতিষীরা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। 

কাজেই কত সময়ে তাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা তোমার্দিগকে 

বলিতে পারিলাম না । নেপুন্ ভয়ানক দূরে আছে বলিয়াই | 

ইহা ভ্টিক করা যায় নাই ; হয় ত কিছুদিন পরে জ্যোতিষীরা 

ইহা ঠিক করিয়া ফেলিবেন। | 
'দিনরাত্রির কথা বলিলাম'-_তাই শুনিয়া মনে ভি 

না, সেখানে পৃথিবীরই মত দিনের আলো! দেখা যায়। -আগেই | 
বলিয়াছি নেপ্ডুন হইতে: সূর্যকে একটি ছোট. নক্ষত্রের মত 

দেখা বায়, কাজেই দিনের আলো সেখানে বেশি হইতে, পারে. 

না ।।. কিন্তু সে আলো জ্যোৎস্ার চেয়ে. অনেক, বেগি ॥ 



২১২.  পরহক্ষত রি 

নক্ষত্রেরা কোটি ্  মাইল দূর হইতে আলো দেয় কিনি 
সূর্য এ সব. নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক. কাছে থাকিয়। আলো! 

দেয়। এজন্য সূর্যকে ছোট দেখাইলেও তাহার আলো! 
নক্ষত্রদের আলোর মত কম হয় না। 

_.. নেপৃডুন্ পৃথিবী হইতে কতদুরে লুকাইয়৷ আছে তাবিয় 
দেখ, কিন্তু তথাপি জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া তাহার একটি 
টাকে ধরিয়াছেন এবং সেটি কত দিনে কি রকমে নেপচুনের 

চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহাও ঠিক করিয়াছেন । এই টাদটিও 
ইউরেনসের চাদের মত উল্টা পাকে নেপৃচুন্কে প্রদক্ষিণ 
করে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ছয় দিন সময় লয়। তাহা 
হইলে দেখ, নেপণডুনের টাদ ছয় দিনের মধ্যেই পুণিমা ও 
অমাবস্যা দেখায়। আমাদের. টাদটির পুণিমা ও অমাবস্ায় 

প্রায় একমীস সময় কাটিয়া যায়। 
নেপডুনের টাদ কেন উল্টা পাকে ঘুরে, তাহা আজও 

ঠিক জানিতে পার! যায় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে জানা 
ব্যাপার এখনো অনেক আছে, তোমরা, ধখন বড় হইয়া 

জ্যোতিষের বড় বড় কেতাব পড়িবে, তখন হয় ত এখনকার 
অনেক অজানা ব্যাপারের কারণ জানিতে পারিবে 



্ ধূমকেতুৎ 
এ.পর্খাস্ত আমরা ূর্যোর কথা এবং সূর্যের চারিদিকে যে-সব 
গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদেরি কথা বলিলাম। ভাবিয়া 
দেখ, সুয্যের রাজ্যটি কত ঝড় এবং কেমন সুন্দর! বুধ হইতে 

আরম্ত করিয়া নেপৃচুন পর্যন্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ 
করিতে সর্ববদা ব্যস্ত । ঠিক্ সময়ে ঠিক্ পথে তাহারা সূর্ধ্যকে 
ঘুরিয়া আসে,_তাহাদের চলাফেরাতে একটুও অনিয়ম নাই। 
গ্রহদের টাদগুলিও তেমনি । ইহারাও ঠিক্ সময়ে ঠিক পথে 

গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনই পথ ভূল করে না, 

বা! এক সেকেপ্ডের জন্য আগু-পিছু হয় না। খুব ভাল ঘড়িও 
সব ফাই, যায় কিন্তু ইহাদের সনোফাষট, নাই । এমন শাসন, 
এমন কড়া নিয়ম-কানুন তোমরা আর কোনে! জায়গায় 

দেখিয়াছ কি? তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ, কিন্তু কোনো 

রাজাকে সুয্যের মত অনায়াসে এবং নিরাপদে রাজ্য চলাইতে 

দেখিয়াছ কি? আমরা দশ পাঁচ জন জোক একত্র হইলে ৮. 
কত ঝগড়া, কত হানাহানি, কত মারামারি করি, কিন্তু গ্রহ- 

উপগ্রহেরা এক জায়গায় থাকিয়া এত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও 
কেহ কাহাকে ধাক্কা দেয় না। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা ? 

এমন সুন্দর এমন স্থুশাসিত সূষ্যের রাজ্যেও কিন্ত কখনো 

কখনো এক-একটা বিভীষিকা দেখ! দেয়। বিভীষিকাটা কি, ্ 
তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ,_-ধূমকেতু। তোমরা 
নিশ্চয়ই ধূমকেতু দেখিয়াছ। কয়েক বৎসর আগে (ইংরাজি 
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১৯১০, সালের নৈশ ) পুর্ব দিকের আকাশে একা 
প্রকাণ্ড ধূমকেতু উঠিয়াছিল। এই রকম একটা আকাশজোড়া 
প্রকাণ্ড জিনিসকে দেখিলে ভয় হয় না কি ? এই জন্যই আমরা ৃ 
| বলিতেছিলাম, ধূমকেতুর! সূর্যের রাজ্যের বিভীষিকা । 

দেখাইলেও কিন্তু ইহারা কাহারে! অনিষ্ট করে না এরং অনি 
করিবার শক্তিও ইহাদের নাই।  ধৃমকেতুদের অত বড় বড় 
লেজগুলি এমন হাচ্কা বাস্প দিয়া প্রান্ত যে, তাহাদের লেজের 

ভিতর দরিয়া পিছনের ভোট তারাগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়। | 

এখানে একটি ধূমকেতুর ছবি দিলাষ। ॥. ইংরাজি ১ ১৯০৮ 
সালের ভোর রাতে 2 আকাশে ইহাকে কুন, জঙ্গী 
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গিয়াছিল। দেখ, , ইহার লেজের ভিত্ঠী দিয়া পিছনের তারা- 
গুলিকে দেখা যাইতেছে । ইহা হইতেই তোমরা বোধ হয় 
বুঝিতে পারিতেছ, লেজ ঘত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে 
সার পদার্থ কিছুই নাই। এইজন্যই জ্যোতিষীর বলেন, 

ধূমকেতুর লেজে যে পদার্থটুকু আছে তাহা যদি এক সঙ্গে 
করিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ওজন আধ সের 

বা তিন পোয়ার বেশি হয় না অর্থাৎ যদি স্ববিধা হয় তাহা 

হুইলে তোমর! একটা বড় ধূমকেতুর লেজ অনায়াসে গুটাইয় 

পকেটে পুরিয়া রাখিতে পার। 

যাহার লেজ এত হাল্কা তার মুণ্ডটা নিশ্চয়ই খুব ভারি 

হইবে, এই কথা বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ ? কিন্তু ধূম- 
কেতুর মুণডও খুব ভারি নয়,__তবে লেজের চেয়ে মুণ্ড ভারি। 

_ ছেলে- বেলায় আমরা যখন ভূতের গল্প শুনিতাম, তখন 

আমার বড় ভয় করিত। তোমরাও হয় ত খুব ছেলে-বেলায় 

ভূতের গল্প শুনিয়া ভয় পাইয়াছ। কিন্তু ঠাকুর মা যখন বলিতেন, 
ভূত কিছুই নয় কেবল একটা হাওয়া ; তাহারা কাহারো অনিষ্ট 
করে না, এমন কি ভূতে টিল মারিলে তাহ! কাহারে! গায়ে লাগে 
না;__তখন মনে মনে একটু সাহস হইত। ধৃমকেতৃুলো 

যেন সূর্যের রাজ্যের ভূত,-_কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখা। 
দিয়া ইহারা লোকের মনে ভয় লাগাইয়া দেয়। কিন্ত যখন 

জ্যোতিবীদের কাছে শুনি যে, তাহাদের গায়ে সার জিনিদ 
কিছুই নাই, আগাগোড়া সবই ফাঁকি, তখন সাহস হয়। 
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কিন্ত কিছুদিন আগেও জ্যোতিষীর এ এরকমে সাহস দিতে 

পারিতেন না ; কারণ তখন তাহার ধূমকেতুর তিতরের খবর 

জানিতেন না। এজন্য আগেকার লোকে ধূমকেতু দেখিলেই 
ভয় পাইত এবং ভাবিত, ইহাদের উদয় হইলে বুঝি দেশে 

অজন্ম! হয়, মারী-ভয় দেখা দেয়। যাহার! জ্যোতিষের খবর 

জানেন না, তাহারা আজও এ রকম বৃথা ভয় করেন। 
ধূমকেতু জিনিসটা কি এখন তোমাদ্িগকে বলিব। 
বুঝিতেই পারিতেছ ইহারা সূধ্যের রাজ্যের প্রজা নয়। 

ধূমকেতু যদি পৃথিবী বুহস্পতি বা শনির মত জিনিস হইত, 

তাহা হইলে অনেক আগে জ্যোতিষীরা ইহাদের কথা পুরানো 

পু'থিপত্রে লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে 
ধূমকেতুর গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনো কথাই লেখ৷ নাই। 

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিয়াছে সেগুলি 

যেকি, তাহা তোমাদ্রিগকে একবার বলিয়াছি। ইহাদের 
প্রত্যেকেই এক-একটা সুধ্যের মত বড় জিনিস; হয় ত. 

তাহাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনি ইত্যাদির 
মত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দ্রিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 

তাহা হলে বুঝ! যাইতেছে, একা সূর্ধ্যই এই আকাশে রাজত্ব" 

করে না। সুষ্ধ্ে সুর্য্ে আকাশ ভরিয়া আছে। আমাদের সৃষ্য 
এই অসংখ্য সূধ্যের মত একটি) এখন তাবিয়া দেখ, সূর্য্য 

_ তাহার গ্রহ-উপগ্রহ লয়! যে জাঁয়গাটুকুতে রহিয়াছে তাহা 
অনন্ত আকাশের তুলনায় কত:ছোট ! পৃথিবীর উপরে যদি 
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কেহ একটিকু সড়ে ঘর বাঁধিয়া কয়েকক্সি'ছেলে-মেঁয়েকে লইয়া 

ঘরকন্না পাতায়, তাহা হইলে ইহা যেমন একটা ছোট ব্যাপার 

হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদিগকে লইয়া সূর্য্য ষে 

ঘরকল্নাটি পাতাইয়াছে, অনস্ত আকাশের কাছে এবং অসংখ্য 
নক্ষত্রদের কাছে তাহা এ রকমই একটা ছোট ব্যাপার । 

খুব নির্জন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একখানি ছোট 
ঘর বাঁধিয়া বাস করি, তাহা হইলে কখনো। কখনো দুই এক- 

জন অতিথি বা রবাহৃত অনাহৃত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে 

আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমরা কি করি? তাহাদের 

স্নানের ও আহারের জোগাড় করিয়া দিই। হয় ত এক 
বেলা, না হয় এক দিন দুদ্দিন থাকিয়া অতিথি যে দিকে ইচ্ছা 
চলিয়া যায়। আমাদের সূর্য্দেবটি এই অনস্ত আকাশের 
এক কোণায় যে একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া আটটি গ্রহকে 
লইয়া বাস করিতেছেন, সেখানেও মাঝে মাঝে দুই একটি 

অতিথি বা পথিক আসিয়া দেখ! দেয় । 

| সূর্য্যের বাড়ীর অতিথি কাহাকে বলিতেছি তোমরা বোধ 

হয় এখনো বুবিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের 

চেয়ে অনেক ছোট যে-সব জড়পিগু সূষ্যের রাজ্যের বাহিরে 
ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, আমরা তাহার্দিগকেই অতিথি বলিতেছি। 

অতিথি বা পথিকের খবর যেমন আমর! জানি না, ইহাদেরও 
খবর আমরা জানি না। ইহারা সূষ্যের জগতের জিনিস নয়। 

| সেপচুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে সমস্ত নহি যেখানে- 
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ধন দির, কোল, মত. ইহারা শুরা বেড়ায় না 
আকারে বড় নয়, তার উপরে সূর্ধা বা ন্ষত্রদের মত আলোও 
_ তাদের নাই, এজন্য দূরবীণ দিয়া তাহাদের খোঁজ করা যায় 
না। যখন, পথিকের বেশে অতিথি হইয়া সূষ্যের রাজ্যে 

_. প্রবেশ করে, আমরা তখনি ইহাদিগকে সূর্ধোর আলোতে 

 দেখিতৈ দেখিতে পাই। এই অজ্ভাতকূলশীল জড়পিণ্ডেরাই 

আমাদের কাছে, ধূমকেতুর আকারে দেখা দেয়।. . 

ৃ বুঝিতে পারিলে কি $ তাহা হইলে দেখ,__আমাদের . 

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের সহিত সূর্য্যের যেমন আত্মীয়তা 
আছে, ধূমকেতুদের. সহিত মোটেই তাহা নাই। ইহারা সূর্ধা- 
জগতের অতিথিমাত্র। কোনো অজানা দেশ হইতে হাপাইতে 
 হ্াপাইতে ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের অনেকেই কেবল কয়েক- 

দিনের জগ্য এই জগতে আসে । কিন্তু সূ্্য ছাড়িরার পাত্র 
নয়; একবার এরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহার হাত 

হইতে সহজে মুক্তি পায় না। অতিথি  ধূমকেতুরাও যুক্তি 
পায় না। সুর্ধ্-জগতে পা. ফেলিবা মাত্র র্য তাহাদিগকে 

.. জোরে টানিতে থাকে । কাজেই তাহারা ছুটিয়া সূর্য্যের দিকে 

.. -চলে এবং শীত্র শীস্র একবার মাত্র সূ্ধ্য-প্রদক্ষিণ করিয়া এই - 

রঃ রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। .. ; 
আমরা যত ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই, : 
রঃ এই রকমের অতিথি-জোতিষ্। ইহারা আমাদিগকে খবর. 

দিয়া আসে না, কিন্ত আসিলেই ই সর জানিতে « পারে রে এবং, 
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মত 2 খাওয়ায় 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে চিনি 

লাঞ্ছনা দেওয়া সুধ্যের ভারি অন্যায় ; , কিন্ত এই ঘটনা বগসরের 

মধ্যে অনেক দিনই, ঘটে। জ্যোতিষীর ইহার সাক্ষী । 

তারা প্রতি বৎসরেই অন্তত আটটি দশটি নূতন অতিথিকে 
সূষ্য্ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছেন এবং প্রত্যেকটিকেই 
সূর্য এই রকমে কষ্ট দিয়া ছাড়িয়৷ দিতেছে, ইহা স্বচক্ষে 
দেখিতেছেন । এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, তাই খালি 

চোখে আমর! তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীরা 

দুরবীণ দিয়! ইহাদের লাঞ্না দেখিতে পান। যদি বড় ধূম- 
কেতু হঠাশু আসিয়া পড়ে, আমরা কেবল তখনি তাহাদিগকে 

খালি চোখে দেখিতে পাই। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বাড়িতে কবে অতিথি 

আসিবেন, তাহা' যেমন আমরা এক বসর ছমাস কি এক 
মাস. আগেও জানিতে পারি না, সেই রকম আকাশে কবে 
ধূমকেতু, উঠিবে তাহাও আমরা ছুমাস ছমাস বা! দশ দিন 

আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাশ আসে এবং হঠাৎ 

চলিয়া ষায়। যত বড় বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের 

প্রায়, সকলেরই ঘাওয়া-আসা এই রকমেই হইয়াছে । কয়েক 
| বৎসর আগে (১৯০৮ সালে) শীতকালে যে একটি বড় ধুম- 

কটুকে ২ সন্ধ্যার সময় টি আকাশে দেখা গিয়াছিল, তাহার 



৫ ২২৯: ডান এহুনক্ষত্র 

কথা তোমাদের মনে নে কিনা জানি: না. টা, ঞ. 

রকম হঠাৎ, আসিয়া দেখা, দিয়াছিল আবার কয়েক দিনে; 
মধ্যে সূর্যের রাজ্য ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল। 
ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছট্ফট্ করিতে করিতে পথিক বাড়ীতে 
আসিল । তাহাকে আহার করানে। গেল, ছুই বেলা তিন বেলে 

খাইল এবং শেষে চিরজীবনের মত বাড়িতে থাকিয়া গেল 

এ-রকম ঘটনা তোমরা দেখিয়াছ কি? আমি কিন্তু ব্বচগ্গে 
দেখিয়াছি । ক; 

নী পথিক এ. রক 

; ৯৩৪৭ ১৯২৮ দলের, বহপচ্ছবি ধর 

ৃ আমাদের বাড়িতেই একটি হবি 



টি ধুমকেতু ২7 ২২১, 
বসিরাছিল। ৃ সে 'ডিতে দুদিন হগাকিয়া আমার ছোট 
ছোট ভাইদের খুব ষ্ করিতে লাগিল ।. বাবা ও মা বলি- 

লেন, কোদেো তাহলে বাড়িতেই থাক। লোকটার নাম 

ছিল কোদো। সে এর্দিন অবধি আমাদের বাড়িতে আছে) 
এখন সে যেন আমাদের বাড়িরই লোক । দেখ,_-অতিথ- 
পথিক লোক এক বেলার জন্য বাড়িতে আসিয়া কি রকমে 

ঘরের লোক হইয়া গেল। 

যে-সব ছোট বড় ধূমকেতু প্রতি বুসরে দু'দশ দিনের 
জন্য সূর্য্যের রাজ্যে অতিথি হয়, তাদের মধ্যেও. ছু 'চারটিকে 

এঁ রকমে - সূর্যের পরিবারের লোক হইতে দেখা যায়। 
তখন তাহারা কি করে জানকি? পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি 
প্রভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম সূর্য্যকে ঘুরিতে আবম্ত 
করে। সৃষ্ধ্য তাহার পরিবারের সকলকে ক্রমাগত ঘুরপাক্ 

খাওয়ায়; যে সব ধূমকেতু পরিবারভূক্ত হইয়া পড়ে তাহা- 

দিগকেও সে এক-একটা নির্দিষ্ট পথে নিদ্দিষ্ট সময়ে ঘুরাইয়া 

আনিতে থাকে । | 

এখানেও দেখ. সু্যের কত অন্যায় । অজান। রাজ্য 

হইতে আসিয়া যাহারা এই জগতে পা দিয়াছে তাহার্দিগকে 

এই রকমে বন্দী করা কি সূর্য্ের উচিত ? কেবল বন্দী, 

করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সূর্য্য সেগুলিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। 

(ধূমকেতুর! যদি ইচ্ছা করিয়। সূর্যের রাজ্যের প্রজা হইত, 

. তাহা হুইলে দোষ ছিল না, কিন্তু সূর্য্য এবং বৃহস্পতি শনি 



ইহ .শহলক্ষত্র টা 
এ ইউরেনস্ অতি ব্ বড় শ্রহেরা জোর কারা কে 

- দিগকে' আটক করে এবং ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায় |. হা কি 

কম অভ্যাচারের কথা ৯: | 
তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সে, আবার বি ্ 

শনি বুহস্পতি ধুমকেতুদিগকে আটক করে কি. করিয়া . 

কিন্তু ইহারা সত্যই আটক, করে। জ্যোতিষীদিগকে জিজ্ঞাসা 

কর, তাহারা এ রকমে দা রি অন্তত কুড়ি পঁ শটার 
নাম বলিয়া দিবেন। | ও 

2 সুর্যের নিজের গায়ে কি রকম জোর তাহা তোমরা 

আগে শুনিয়াছ। ছুই, শত আশী কোটি মাইল তফাতে 

আকাশের এক কোণে-যে নেপ্ডুন গ্রহটি লুকাইয়া আছে, 
ূ্্য তাহাকেও টানিয়৷ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। কাজেই 

_সে-সব ধূমকেতু কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দেযষ্টকায়দায় পাইলে 

সূ্ধ্য তাহাদের বেগ কমাইয়া বন্দী করিয়া .ফেলে। বিড়াল 

ভয় পাইলে ও রাগিলে কি রকমে লেজ ফুলায় দেখিয়াছ ত! 

ধুমকেতুগুলিও সূর্য্যের কাছে গেলে সেই রকমে লেজ 
ফুলাইয়া কত ভয় দেখায়। কিন্তু সূর্য তাহাতে ভয় পায় 
আপাস্থৃবিধা পাইলেই: উহাদের কোনোকোনোটিকে ধরিয়া ূ 

নিজের চারিদিকে চিরদিনের জন্য ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে |. 
৮৮ তামরা বোধ, হয় ভাবিতেছ ._সুধ্যের হাত হইতে | 

যাহারা রক্ষা পায়, তাহাদের বুঝি ফাড়া কাটে । কিন্তু তাহা 

হয় নী করিবার, পথে বা প্রবেশের পথে বৃহস্পতি শনি 



. ধূমকেতু ২২৩ 
হজে নেপডুনের মত বড কর সঙ্গে যদি 

ধূমকেতুর দেখা হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ ! ইহারা 

ধূমকেতু বেচারাদের লইয়া ভয়ান্ক টানা-হেচড়া করে এবং 

তাহাদের : বেগ কমাইয়! দেয়। ইহাতে দুই একটা ধূমকেতু 

এমন ভুখম হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর সুধ্যের রাজ্য 

ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই তখন তাহাদিগকে 

গ্রহদেরি মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতে হয়। এই-রকম 

টানাটানি ধন্তাধস্তিতে দু-একটা ধূমকেতু ভাঙিয়া চুরিয়া গুঁড়া 
হইয়া গিয়াছে, এমন ঘটনাও জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 

এ-সন্বন্ষে হু-একটা গল্প তোমাদিগকে পরে বলিব । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে-_-ধূমকেতুদের মধ্যে 
পলাতক ও বন্দী এই.:ছুই রকম ভাগ আছে । - পলাতকদের 

খ্যাই বেশি। ইন্ারা সূষ্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এক- 
বার মাত্র ূর্যকেপ্প্রদক্ষিণ করে এবং তার পরে চিরকালের 

জন্য এই রাজ্য ছাড়িয়! চলিয়া যায়। 'যদি আকারে বড় হয় 

তবেই এ পৃথিবী হইতে উহাদিগকে একবার মাত্র 
দেখিতে পাই। তাহার পরে যে ইহারা কোথায় যায়, তাহা 

ঠিক করিতে পর না। 

. ৰন্দী ধূমকেতুরা সুধ্যজগতে প্রবেশ করিয়া, রস? বা 

'স্বৃহস্পতি প্রভৃতির টানে এমন বাঁধা পড়িয়া যায় যে, তাহাদের 

আর পলাইবার শক্তি থাকে না! কাজেই তাহারা গ্রহদের 

মত এক-একটা নিদিষ্ট পথে ও নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে পাক 



২২৪. --.. গ্রহ-ক্ষত্র রঃ 

দিতে থাকে ॥ নিল্লিষ্ট সময়ের শেষে র্ধা প্রদক্ষিণ করিবার, 
জন্য তাহারা যখনি পৃথিবীর কাছ দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, 

তখনি আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই! ইছারা বার বার 

আমাদিগকে দেখা দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ 

ধরিয়া কতদিনে ইহাদের সূর্ধ্য প্রদক্ষিণ হয়, জেমাতিষীরা 
তাহার সকলি জানেন। কাজেই কোন্ বশসরের কোন্ 

তারিখে পৃথিবী হইতে তাহান্ত্রিগকে দেখা যাইবে, ইহাও হিসাব 

করিয়া বলা চলে ! কিন্তু পলাতক ধুমকেতুদের সম্বন্ধে এ- 

রকম একটি কথাও বল! চলে না । ূ 

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধূমকেতৃকে ধরিয় 

বন্দী করিয়াছে, জ্যোতিষীরা তাহার একটা হিসাব করিয়া- 

ছেন। গ্রহদের মত বুহস্পতি সব চেয়ে বড় তেরো শত 

পৃথিবী জোড়া না দিলে একটা বৃছুম্পাতিকে গড়া যায় ন1। 

সে একাই প্রায় ফোলটি ধূমকেতুকে বন্দী *করিয়াছে। ইহা- 

দের সকলগুলিই সাত আট বৎসরে সূর্য্যকে এক একবার 

ঘুরিয়া আসে এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ ছ্াড়াইয়া বেশি... 
যাইতে পাঁরে না। শৃনি ইউরেনস্ ও নেপডডুন বৃহস্পতির, 

চেয়ে ছোট বটে কিন্তু ধূমকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ 
বড়। এজন্য ইহারাও কতকগুলি ধূমকেতুকে আট্কাইয়া 

রাখিয়াছে । এই প্রকারে শনি ঢুইটিকে বন্দী করিয়াছে এবং 

ইউরেনস্ তিনটিকে ও নেপ চুন দুইটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। 
স্পা সসসসস 



হযালির ধূমকেতু 
ইহক্াজি ১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে পৃবে ও পশ্চিমে 
যে খুব বড় ধুমকেতুটিকে তোমরা অনেক দিন ধরিয়া 
দেখিয়াছিলে, তাহার নাম হালির ধূমকেতু । হ্যালি সাহেব 

একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ইহার চলাফেরার 

কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়| তাহারই নাম অনুসারে 

ধূমকেতুটির নাম রাখা হইয়াছিল। ইহাকে নেপৃচুন গ্রহই 
সৃধ্য-জগতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই সে নেপৃচুনের 
কাছ হইতে সূর্যের কাছ পর্যন্ত একটা লম্বা রাস্তা দিয়া 
পঁচাত্তর বৎসর অন্তর সৃ্যকে ঘুরিয়া আসে এবং এক একবার 

আমাদিগকে দেখা দেয়। 

হালির ধূমকেতুর কথা বলিতে গিয়৷ হ্যালি সাহেবের 

কথ৷ মনে পড়িয়া গেল। ইহার গল্পটা বলি শুন,_বড় 

আশ্চর্য ব্যাপার ! প্রায় একশত সত্তর বসর হইল তাহার 

মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আজও তাহার কথা! কেহ ভুলিতে 

পারে নাই। 

দুই শত বশুসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষীর মনে করিতেন, 

ধূমকেতুর চলাফেরা পরীক্ষা করা বৃথা । ইহাদের সকলেই 
ঝি, একবারমাত্র আমাদের দেখা দিয়া চিরকালের জঙ্থয 
08 
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সূর্ধ্ের রাজ্য -জঁড়িষ্ চলিয়া যায়। জ্যোতিষীদ্দের এই 
কথাটি হালি সীঁচ্র্বের মনের মত হয় নাই। তিনি খুব 
অন্ধ জানিতেন, পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কোন্ সালের 

কোন্ তারিখে পৃথিবী হইতে বড় বড় ধূমকেতু দেখা 

গিয়াছিল, তাহার হিসাব করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 

অঙ্ক কফিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া তাহার মনে ঠিক্ 
বিশ্বাস হইল, সব ধূমকেতু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। 
এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা 
দেয় এরকম ধূমকেতৃও অনেক আছে। কিন্তু এরকম 

একটা নুতন কথা ফস্ করিয়া বলা ঠিক্ নয়,_তাই কোন্ 
কোন্ ধুমকেতু বার বার পৃথিবীকে দেখা দিয়াছে, হালি 

সাহেব তাহার হিসাবে লাগিয়া গেলেন। 

ইংক্সাজি ১৬৮২ সালে হ্যালি সাহেব জীবিত ছিলেন । 

এঁ বশুসরে একটা বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। হালি 
সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন ১৫৩১ এবং ১৬০৬ সালে 

ঠিক এ রকমের বড় ধুমকেতৃকে পৃথিবী হুইতে দেখা 

গিয়াছিল। যে পথ ধরিয়া এ দুইটি ধূমকেতু সূর্ধ্যকে 
ঘুরিয়াছিল, তাহার সহিত ১৬৮২ সালের ধূমকেতুর পথেরও 

মিল ধরা পড়িল। এখন হ্যালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের 

কথাটি বলিবার সুবিধা পাইয়া গেলেন । তিমি অন্যান্য 

জ্যোতিষীদিগকে বলিলেন,__-১৬৮২ সালের ধূমকেতুটি নুতন 
জিনিস নয়। ইহাই ১৫৩১ সালে এবং ১৬০৭ সালে 



তি 

[২ 
আমাদিগকে এক-একবার দেখা দিয়াছে; ইহা পঁচাত্তর 
বুসর অন্তর এক একবার সূর্যকে আসে, অতএব 

১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে তাহাকে আবার দেখা বযাইৰে। 

এমন ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীরা আগে কখনই শুনেন 

নাই। হালির কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেলেন। 

১৭৫৭ সালে ধূমকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার জন্য 

জ্যোতিষীরা প্রতাক্ষা করিতে লাগিলেন ।. কিন্তু হ্যালি 

সাহেবের আর প্রতীক্ষা করা হইল না। নিজের গণন। সত্য 

হইল কিনা তাহ তিনি জানিতে পারিলেন. না। যে-সময়ে 

ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, তাহার দশ বৎসর 

আগে ছিয়াশী বশুসর বয়সে হালি সাহেবের মৃত্যু হইল। 

ক্রমে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধূমকেতুর উদয় 

হয় কিন! দেখিবার জন্য চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। 

ভাবিয়া দেখ, সে সময়ে জ্যোতিষীদের মনে কত উদ্বেগ, কত 

উত্সাহ । তাহারা দুরবীণ খাটাইয়া কাগজ পেন্সিল্ লইয়া 

হিসাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে 

লাগিলেন । এই সময়ে ফরাসীদের মধ্যে একজন বড় 

জ্যোতিষী ছিলেন। ইহার নাম ক্লারটু (0181৮50 ; ইনি 
হিসাব করিয়া বলিলেন, হযালির ধূমকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে 

বৃহস্পতির দেখা শুনা হইবে। বৃহস্পতির টানে হয় ত 

ধূমকেতু কিছুকাল পরে দেখা দিবে । 

যাহ! হউক ১৭৫৭ সালের শীতকাল উপস্থিত হইল । 

হযালির ধূমকেতু ২২৭ 
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নানা দেশের জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া ধূমকেতুর খোঁজ 

আরস্ত করিলেন তিন মাস খোজ করার পরও কিন্তু 

ইহার সন্ধান পাওয়া গেল না। জ্যোতিষীরা ভাবিতে 
লাগিলেন, তাহা হইলে কি হযালির কথা মিথ্যা। তবুও 

তাহারা খোজ করা ছাড়িলেন না। কিন্তু আর বেশি দিন 

প্রতীক্ষা করিতে হইল না, সেই বৎসরের ২৩শে ডিসেম্বর 

তারিখে ধূমকেতুর ছোট দেহ দূরবীণে ধরা পড়িল এবং 

কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড লেজ বাহির করিয়া সকলকে 

অবাক করিয়া দিল। এই রকমে হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী 

কথায় কথায় সত্য হইয়া গেল। 

ভাবিয়া দেখ, জ্যোতিষীদের সেদিন কি আনন্দ। হ্যালি 

সাহেব যদি সেদিন বাচিয়। থাকিতেন, তাহার কি আনন্দ হইত 

তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ । যাহা হউক, এ দিন হইতেই 

জ্যোতিষীরা বুঝিয়াছলেন, সকল ধুমকেতু একবার দেখা 

দিয়া পলাইয়া যায় না । নিদ্দিষ্ট সময়ে নিদ্দিষ্ট পথে গ্রহদের 

মত সুধ্য-প্রদক্ষিণ করে, এমন ধূমকেতুও অনেক আছে । | 

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়ান্তর বুসর কাটিয়া গেলে 

হালির ধূমকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা গিয়াভিল। তার 

পরে ১৯১০ সালে সেই ধুমকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা 
দিয়া গিয়াছে। স্বৃতরাং এই হিসাবে ইংরাজি ১৯৮৫ সালে 

সে পুনরায় দেখা দিবে। তখন আমরা বাচিয়া থাকিব না, 

কিন্তু তোমরা উহাকে দেখিতে পাইবে । 



হ্যালির ধূমকেতু ২২৯ 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, ১৯১০ সালে বৈশাখ 
? 

১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে হালির ধুমকেতু 

মাসে তোমরা যে ধুমকেতুকে দেখিয়াছিলে, সেটি অতি 

পুরাতন জিনিস। ইহাকে দেখিয়াই হ্যালি সাহেব ছুই শত 
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বঙুসর পূর্বে ধূমকেতুদের সম্থান্ধ অনেক নৃতন খবর জানিতে 
পারিয়াছিলেন। কেবল ইন্থাই নহে, জ্যোতিষীর1 পুরাতন 

ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, ইংরাজি ১০৬৬ সালে যখন 

দিগৃবিজদ্বী রাজা! উইলিয়ম ইংল্ড আক্রমণ করেন তখনো 

এই ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল; এবং খৃষীজন্মের দুই হাজার 
বৎসর পূর্বে চীনবাসীরাও ইহার উদয় দেখিয়া একবার তয় 
পাইয়াছিল। 



ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি 
হ্যালিক্প ধূমকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। 
এখন ধূমকেতৃদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
তোমাদ্দিগকে বলিব। 

আকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, 

ধূমকেতুদের নিগ্দিষ্ট আকৃতি নাই। খুব ছোট ছোট 

জড়ৰপা দিয়া তাহাদের দেহ প্রস্তুত, স্তরাং তাহাদের স্থায়ী 

আকার কেমন করিয্বা থাকিবে? এক গাদা বালির আকুতি 

কি রকম তোমরা বলিতে পার কি? কখনই পার না। 

বালি গুলিকে বখন ঝুড়িতে বোঝাই দেওয়া হয়, তখন আকৃতি 

ঝুড়ির মত হয়; বাল্তিতে বোঝাই দিলে বাল্তির মত হয়। 

ধূমকেতৃদের অবস্থা ঠিক সেই প্রকার। অবস্থাবিশেষে 
একই ধূমকেতুর নানা আকৃতি হয়। সূর্য্য হইতে যখন দুরে 
থাকে তখন তাহাদের লেজ থাকে না; সূধ্যের কাছে আসিতে 

আরম্ভ করিলে একটু একটু করিয়া লেজ বাহির হইতে থাকে। 

তার পরে সূর্যের খুব কাছে আসিলে, লেজও খুব লন্ব! হুয়। 

শেষে তাহারা যখন সূধ্য হইতে দুরে যাইতে আরস্ত করে, 
তখন লেজগুলি আপনা হইতে গুটাইয়া আসে; খুব দূরে 

গেলে লেজের চিহ্ৃমাত্র খুঁজিয়া৷ পাওয়া ঘায় না। একই 

ধূমকেতুর ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পরিবর্তন দেখিয়াই 

জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিৰী বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহদের 
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যেমন এক-একটি নির্দিষ্ট আকৃতি আছে, ধূমকেতৃদের তাহা 

নাই। সকলেরই এক-একটা মুণ্ড থাকে এবং সময়ে সময়ে 
এঁ মুণ্ড হইতে লেজ গজাইয়া উঠে ইহাই তাহাদের 
আকৃতি । | 

ধূমকেতুদদের লেজ বড় মজার জিনিস। এগুলি কখনই 

সুধ্যের দিকে বিস্তৃত থাকে না; সূষ্য যেদিকে থাকে, ধূম- 
কেতুদের লেজগুলিকে সকল সময়ে তাহারি উল্টা দিকে দেখা 

যায়। বিড়াল কুকুর ভালুক বা সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার 

বেশি লেজ থাকে না, কিন্তক্রু এক-একটা ধূমকেতুর লেজ 

প্রায়ই দুইটা তিনটা দেখা যায়। লেজগুলি লম্বাও মন্দ 

নয়। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া! একটা ধূমকেতুর লেজকে 

প্রায় দশ কোটি মাইল লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন ! কিন্তু 
লম্বা হইলে কি হয়,-উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। 

আমরা আগেই বলিয়াছি, গোটা! লেজকে গুটাইয়া ছাড়িপাল্লায় 

ওজন করিলে, তাহা আধ সের তিন পোয়ার বেশি ভারি 

হয় না। 

ধূমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার একটি 
গল্প বলি, শুন। 

ইংরাজি ১৭৭০ সালে একটি বড় ধুমকেতু দেখা 
গিয়াছিল । লেক্সেল্ নামে একজন জ্যোতিষী ইহার 

আবিষ্কার করেন, এজন্য লোকে ইহাকে লেক্সেলের ধূমকেতু 

বলিত। ঘুরিতে ঘুরিতে সে খন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে 
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আদিয়! দাড়াইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড লেজ দেখিয়৷ 

জ্যোতিষীর ভয় পাইয়া গেলেন। তীহারা ভাবিতে লাগি- 

লেন, যদি ধূমকেতুর লেজটা একবার পৃথিবীর গায়ে আসিয়। 
লাগে বা তাহার মুণ্ুটা ধাক্কা দেয় তাহা হইলে বুঝি পৃথিবী 

চুরমার হইয়া যাইবে । লেক্সেল্ চেষ্টার ক্রটি করিল না, 
এক দিন সত্যই তাহার লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। 

জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, এবার বুঝি সর্বনাশ হইল ! কিন্ত 

পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইল না। এই লেক্সেলের 

ধূমকেতৃকে পরে বৃহস্পতির কাছে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে 

হইয়াছিল। বৃহস্পতির চারিটি বড় চাদ উহার লম্ব৷ 

লেজটিকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল যে, 

তাহার লেজ ছি'ড়িয়া টুক্রা-টুক্রা হইয়া গিয়।ছিল। এই 
রকমে পৃথিবী ও বৃহস্পতির কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার পরে, 

লেক্সেল, আর সৃধ্যজগতে পা দেয় নাই। 

তাহা হইলে দেখ, যতই লম্বা হউক্ না কেন, ধূমকেতুর 

লেজ বাতাসের চেয়েও হাক্ষা! । গায়ে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহ- 

দের একটুও ক্ষতি হয় না,বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। 
জ্যোতিষীরা বলেন, সে-বার যখন হ্যালির ধূমকেতুর উদয় 

হইয়াছিল, সে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ বুলাইয়া দিয়াছিল, 

কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান্ হয় নাই। ধুম- 

কেতুর লেজের মধ্যে যে আমরা একদিন বাস করিয়াছিলাম, 

একথাটি পর্য্যস্ত আমর! তখন জানিতে পারি নাই । 
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ধূমকেতুর মুণ্ড লেজের চেয়ে ভারি বটে, কিন্তু 

তাহাতেও সার বা জমাট জিনিস নাই। ধূমকেতুর আর 
একটা গল্প বলিলে, ইহা তোমরা বুঝিতে পারিবে । 

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাজি ১৮২৬ সালের অর্থাৎ 

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে আমাদের আকাশে একটি. বেশ 

বড় ধূঙ্নকেতুর উদয় হুইয়াছিল। বায়েলা নামে একজন 

জ্যোতিষী ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে 

ইহাকে বায়েলার ধূমকেতু বলিত। জ্যোতিষীর! হিসাব 

করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বগুসর নয় মাসে এক একবার 

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই জান৷ 
গেল, উহা ১৮৩২ সালে আমাদিগকে আবার একবার 

দেখা দিবে । 

ফুটবল ক্রিকেটের ম্যাচ, দেখা তোমাদের ঘেমন একটা! 

বাতিক, আকাশের কোথায় কি হইতেছে খোজ করা 

জ্যোতিষীর্দের সেই রকম বাতিক | রাত্রিতে আকাশখানিকে 

পরিক্ষার পাইলে, তীহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; 

তখন দৃরবীণে চোখ লাগাইয়! কোথায় কি আছে, দেখিতেই 

তাহাদের রাত্রি ভোর হইয়া যায়। ১৮৩২ সালে যে দিন 

বায়েলার ধূমকেতুর আসার কথ! ছিল, তাহার দশ দিন আগে 

হইতে জ্যোতিষীরা উন্তার খোজ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

চিক সময়ে ধূমকেতু দেখা দিল; কিন্তু ১৮২৬ সালে তাহাকে 

যে রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে সে রকম দেখা গেল না । 
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বুঝা গেলা ধুমকেতুটি ষেন এক গোলাকার পিগ্ডের মত হইয়া 

আসিয়াছে । জ্যোতিষীর! ভাবিলেন, বৃহস্পতি বুঝি তাহার 

লেজটি ছি"ডিয়া! দিয়াছে । 
ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলার আসিবার কথা ছিল। 

সে ঠিক সময়েই আসিয়াছিল, কিন্তু সে-বার জ্যোতিষীরা 

তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পান নাই । কাজেই 

১৮৪৬ সালে সে যখন আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার 

আকৃতি কি রকম হয় দেখিবার জন্য জ্যোতিষীর প্রতীক্ষা 

করিতে লাগিলেন । 

সময় 'আসিল, জোতিষীরা দূরবীণ দিয়া বায়েলাকে 

দেখিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু এবারে তাহার যে মুক্তি 

দেখা গেল, তাহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন । বায়ে- 

লার সেই লম্বা লেজ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার 

সেই স্থগগোল মূর্তি মিলিল না,-সে একটা মুগুরের মত 

একটা অস্ভুত আকুতি লইয়া আকাশে দেখা দিল। তার 

পরে সে যতই সূর্যের কাছাকাছি হইতে লাগিল, তাহার 

মাঝখান্টা সরু হইয়া ঠিক ডম্বেলের মত হইয়া পড়িল এবং 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধূমকেতু স্থস্প্ট দু'্টা ধূমকেতু 

হইয়! ছ্াড়াইল। 
এই ঘটনায় জ্যোতিষীরা যে কত বিস্মিত হইয়াছিলেন, 

তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ । কিন্তু সেই 

যমক ধুমকেতুকে দে বুসর আর ভাল করিয়া! দেখিবার 
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স্ববিধা হইল না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, 
১৮৫২ সালে তাহারা আবার দেখা দিবে। কাজেই এই 

ছয়টা ব€সর তীহার। ধৈর্য ধরিয়। প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

১৮৫২ সালে তাহার! ঠিক সময়েই উদ্দিত হইল, কিন্তু 

এবারে তাহাদের যমক মুর্তি দেখা গেল না। জ্যোতিষীরা 
হিসাব করিয়া দেখিলেন,_বায়েলার ছুই খণ্ডের মধ্যে প্রায় 

দেড় লক্ষ মাইল তফাৎ হইয়াছে । ইহার পরে ১৮৫৭ সালে 

তাহাদের ফিরিবার কথা চিল। বায়েলার আরো কি ছুর্গতি 

হয় দেখিবার জন্য জ্যোতিষীরা উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহার দেহের একটুকৃরাকেও সে বগুসরে দেখা যায় 

নাই। সেই সময় হইতে বায়েলা একেবারে নিরুদ্দেশ |: 

বায়েলার ধূমকেতুর এই রকম ছুর্গতি জ্যোতিষের একটা 

মজার গল্প। ধূমকেতুদের লেজে বা মুণ্ডতে যেকোন সার 

বস্ত নাই, এই ঘটন] হইতে বুঝা যায় নাকি? বায়েলার 

_ মুগ্ডতে যদি একটুও জমাট বা ভারি জিনিস খাকিত তাহ! 

হুইলে সেটা কখনই সূর্য বা গ্রহদের টানে এ রকমে ভাডিয়া 
চুরিয়! ধুলা! হইয়া ধাইত না। 

ধূমকেতুদের অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিলাম । 

কেন সূর্যের কাছে আসিলে তাহাদের লেজ বাহির হয় এবং 

দুরে গেলে লেজ ছোট হইয়া আসে, কেবল এই কথাটাই 

তোমাদিগকে বল! হয় নাই । 

এখানে ধূমকেতুর একটা ছবি দিলাম । ছরি দেখিলেই 
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তুর লেজ বড় হওয়া 

ধুকে ট 
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বুঝিবে ধূমকেতুর লেজটি সর্বদাই সুর্যের উপ্টা দিকে রহি- 
য়াছে এবং সে যেমন সূর্য্যের কাছে আসিতেছে, অমনি লেজটা 
একটু-একটু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে । 

লেজের এই রকম বাড়া-কমার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 

জ্যোতিষীরা বলেন, ধূমকেতুরা খন সূর্য্য হইতে দূরে থাকে 

তখন তাহাদের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পি গুলির মধ্যে 
কোনো রকম চঞ্চলতা থাকে না।' কিন্তু সুষ্যের কাছে 

আসিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয় । 

তাহারা! তখন দেহের ভিতরে থাকিয়া ছুটাছুটি করে এবং 

পরস্পরকে ধাক্কাধুক্কি মারিতে থাকে । কতকগুলি পর- 

স্পরকে ঠোকাঠৃকি দিতে থাকিলে কি হয়, তোমরা অবশ্যই 
দেখিয়াছ। একখান! পাথরকে আর একখান! পাথরে টুকিতে 

থাক, দেখিবে ছু'খানাই গরম হইয়া! পড়িয়াছে এবং মাঝে 

মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুন্ধি বাহির হুইতেছে। 

সূর্ধ্যের আকর্ষণে ধূমকেতুর দেহের পিশুগুলি পরস্পরকে 
ঠোকাঠুকি করিয়া ঠিক এ দ্রশাই পায়__খুব গরম হইয়া 
উঠে এবং শেষে দেহের কতক অংশ বাম্প হইয়া পড়ে। 

জ্যোতিষীরা বলেন, এই বাম্পই সম্ভবতঃ লেজের স্ষ্টি করে। 

তার পরে ধূমকেতুরা যখন সুধ্যের কাছ হইতে দুরে যাইতে 

আরম্ভ করে, তখন ঠোকাঠুকির পরিমাণ কষিয়া আসে, 
কাজেই আর নৃতন বাষ্প জন্মিতে পারে না বলিয়া লেজটাও 
ছোট হইয়া পড়ে। | 



ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি ২৩৯ 

ধূমকেতুর হান্ধা লেজগুলি কেন সকল সময়ে সূর্্যের 
উল্টা দিকে থাকে, তোমরা বোধ হয় এখন সেই কথাটি 

জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্যোতিষীর! যাহা বলেন, 

তোমরা বোধ হয় তাহা ভাল বুঝিবে না। এখন কেবল 
এইটুকু জানিয়া রাখিয়া দাও যে, ধূমকেতুর দেহ হইতে যে 

বাষ্প বাহির হয় তাহা যখনি সূর্য্যের দিকে যাইতে চায়, সূর্য্য 

জোর করিয়৷ তাহাকে দুরে তাড়াইয় দেয়। কাজেই অন্য 

কোনো পথ না পাইয়া বাষ্পরাশি সূর্যের উপ্টা দিকেই ছড়াইয়া 

পড়ে। এই একপাশে-ছড়ানো বাপ্পকেই আমর! দুর হইতে 

ধূমকেতুর লেজের আকারে দেখিতে থাকি। 



উন্ধাপিণ্ড 
চ্মে্য নাই, ধোঁয়া নাই, কুয়াসা নাই, এমন পরিষ্কার রাত্রিতে 

তোমরা যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তখন 
হয় ত দেখিবে, ফস্ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিয়া চলিল। 

এই রকম ঘটনাকে আমরা উদ্ধাপাত বলি এবং যেগুলি এ 

রকমে ছুটিয়৷ চলে তাহাদিগকে উক্কাপিণ্ড বলি। লোকে 
ইহাকে “নক্ষত্র-খসা”৮ বলে এবং নক্ষত্র-খসাকে বড় অমঙ্গলের 

চিহ্ন মনে করে। 

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে 

এক বুড়ী ঝি ছিল; নক্ষত্র-খসা দেখিলেই সে চোখ বু'জিয়া 
দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতাদের নাম করিত, আর পাঁচ রকম 

ফুলের নাম বলিত। তাহার বিশ্বাস ছিল, পাঁচ ফুলের নাম 

করিলে নক্ষত্রখসিয়া জগতের অমঙ্গল করিতে পারে না। 

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, সাধারণ লোকে যাহাই 

বলুক, আকাশের নক্ষত্র খসিয়া কখনই মাটিতে পড়িতে পারে 
না। এক একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমরা তাহা 

জান,__তাহাদ্দের সকলেই এক একটা সূর্য, অনেকে আবার 

সূষ্যের চেয়ে শত শত গুণ বড়। এই রকম একটা জিনিস 

যদি এই ছোট পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কি 

ভয়ানক কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক সেকেণ্ডে 
পড়িয়া ছাই হইয়া যায় না কি? 



উচ্কাপিশু ২৪১ 

জ্যোতিষীর! উক্কাপাত-সন্বদ্ধে কি বলেন শুন। তাহারা 

বলেন, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ- 

উপগ্রহ ছাড়! সূর্য্যের রাজ্যে কতকগুলি খুব ছোট জড়পিগুও 

আছে। এগুলি কত ছোট তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন 

না। কতকগুলি হয় ত ইটের মত কীকরের মত ছোট; 
আবার কতকগুলি হয় ত দশ মণ বিশ মণ পাথরের মত বড়। 

এগুলির নিজেদের আলো! নাই, কিন্তু গ্রহদের মত গতি 
আছে। পৃথিবী যেমন একটা নিদ্দিষ্ট পথে তিন শত পীঁয়ষট্ি 
দিনে সুধ্যকে ঘুরিয়া আসে, এই ছোট পিগুগুলির প্রত্যেকে 

সেই রকম এক একটি নিদ্দিষ পথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্ধ্যকে 
প্রদক্ষিণ করে। | 

তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল 

বাধিয়া পাখীর ঝাকের মত একটা পথ ধরিয়া চলে । কতক- 

গুলি এই রকম দল বাঁধিয়াই চলে, কিন্তু বাকিগুলি নিজেদের 

খেয়াল মত এক-একটা পৃথক পথ ধরিয়া ঘুরপাক দেয়। 

ইহাদের স্থান-অন্থান জ্ঞান নাই, সূর্যের রাজ্যের আনাচে- 
কানাচে থাকিয়। সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমাদের যে-সব 
বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহ দিয়াও এই ছোট পিগুগুলিকে 

দেখ! যায় না। কিন্তু এগুলি যে সত্যই সমস্ত আকাশে ছড়াইয়! 

আছে, জ্যোতিষীর অন্য উপায়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন । 

যাহারা দিক্বিদিক্ জ্ঞানশৃন্য হইয়া ছুটাছুটি করে, 
তাহাদের পায়ে পায়ে বিপদ । মনে কর, তুমি চোক বাঁধিয়া 
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২৪২ গ্রহ-নক্ষত্র 

কলিকাতা, ঢাক1 বা অন্য কোনো সহরের সদর রাস্তায় ছুটিয়া 

চলিয়াছ। এই অবস্থায় তোমার কি হয়, ভাবিয়া দেখ 

দেখি। হয় ত তুমি একটা ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ীর 

সঙ্গে ধাককা খাও, ন। হয় ছাতা-মাথায় যে নিরীহ ভদ্রলোক 

চলিতেছে, তার পেটের উপরে জোরে ধাকা দিয়া ফেল। 

এলোমেলো-ভাবে যেখানে-সেখানে থাকিয়া চলা-ফেরা করে 

বলিয়া উন্ধাপিগুগ্তলিরও কখনো কখনো এ দশা হয়। 
মনে কর, পৃথিবী তাহার চাদটিকে কাছে লইয়া সূর্য্যকে 

ঘুরিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে একটা উন্কাপিগড পৃথিবীর 

রাস্তায় আসিয়া দাড়াইল। এই উক্কাপিগুকে লইয়। পৃথিবী কি 

করিবে বলিতে পার কি? পৃথিবীর ভাবগতিক তোমাদের 

ত জানিতে বাকি নাই। ছোট জিনিসকে কাছে পাইলেই 

মে টানিয়া৷ মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করে । তুমি খন খুব 

জোরে আকাশের উপরে একটা টিল ফেল, তখন তাহার 

কি দশা হয় তোমরা ছু'বেলাই দেখিতেছ। পৃথিবী টিলকে 

টানিয়া মাটির উপরে ফেলে । ছোট ছোট উক্কাপিগুগুলিও 

খন নিজেদের পথে ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আসিয়া 
পড়ে, তখন তাহাদেরও ঠিক টিলের দশাই হয়। পৃথিৰী 

তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে এবং তাহার! ভু শবে 

বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িতে আরস্ত করে। 

তোমর1 আগেই শুনিয়া, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ 

বাইট মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, কাজেই এতটা 



উক্কাপিণ্ড ২৪৩ 

বাতাস ভেদ করিয়া উক্কাপিগুগ্ডলিকে পৃথিবীতে নামিয়! 

আঙদিতে হয়। ইহাতে তাহাদের দশা কি হয় বলিতে পার 

কি? সেগুলি জ্বলিয়া উঠে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে কিছুক্ষণ 
চলে, তার পরে পথের মাঝে পুড়িয়া ছাই হুইয়া নিভিয়া 
ষায়। আমরা পৃথিবী হইতে উক্কাপিগ্ডের এ গ্বলা-পোড়াকে 

হাউই বাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বুঝি নক্ষত্র 

খসিয়া পড়িতেছে । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাতাসের ঘসা! পাইয়া কেমন 

করিয়া উক্কাপিণ্ডের মত জিনিস জ্বলিবে ? কিন্তু এই রকমে 

যে অনেক জিনিস জলে ইহা আমাদের জানা কথা । 

কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলা বা গুলি 

বাহির হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠা থাকে। 

তোমরা হয় ত বলিবে কামানের ভিতরকার বারুদের আগুন 

তাহাদিগকে গরম করে। কামানে বা বন্দুকে আগুন হয় 

বটে, কিন্ত্রু সে মাণগুন গোলা বা গুলিকে গরম করিতে সময় 

পায় না। আগুন হইবামাত্র গোল] বাতাস তেদ করিয়। 

ছুটিতে আরম্ত করে । কিন্ত্ত বাতাসের ঘসা পাইয়া এই সকল 

ঠাণ্ডা গোলা শেষে এমন গরম হইয়া উঠে যে, মাটিতে পড়িলে 

তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা সেকেপ্ডে 

দুই মাইলের বেশি যাইতে পারে না, কিন্তু উদ্কাপিগুগ্ডলি 

চলে সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল করিয়া । তাহা হইলে তোমরা 

বোধ হুয় বুঝিতে পারিতেছ, বাতাসের ঘধণে পথের মাকে 



৪৪ গ্রহ শক্ষত্র 

উদ্ধাপি গু গুলির পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়া একটুও 

আশ্চধ্ায নয় । 

উন্কাপিগ্ড যে সত্যই পুড়িতে পড়িতে নীচে নামে, 

তাহাদের পড়ার সময়ে ভাল করিয়! দেখিলে তোমরা বুঝিতে 

পারিবে । ষে পথে উল্বাপিণ্ড নামিয়া আসে অনেক সময়ে 

সেখানে এক রকম আলো দেখা যায়। উল্কা নিভিয়া গেলেও 

কিছুক্ষণ এ আলো আকাশের গায়ে থাকে । জ্যোতিষীরা 

বলেন, গরম হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই উল্লার দেহ হইতে 

বাষ্প বাহির হয় ও তাহ! জ্বলিতে থাকে । কিন্তু এই বাস্পকে 

উল্ষারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহা পথের 

মাঝেই ছড়াইয়া থাকে । কাজেই উক্কাণ্ডলি জুলিয়া-পুড়িয়া 

নিভিষা গেলে এ জ্বলস্ত বাস্প কিছুক্ষণ তাহাদের পথকে 

আলো করিয়া রাখে । 

এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমরা মনে করিতেছ, 

সব উক্কাই বুঝি পুড়িয়া পথের মাঝেই ছাই হইয়া বায়। 

কিন্তু তাহা নয়। যেগুলি আকারে বড় তাহারা বাতাসের 

ঘলা পাইয়া নিঃশেষে প্ুড়িয়। যাইবার সময় পায় না, 

তাস্বাদদের আধৃপোড়া দেহ কখনো কখনো ভয়ানক বেগে 

মাটিতে আসিয়া পড়ে এবং মাটিতে পুঁতিয়া বায় । তখন 

মাটি খুঁড়িয়া সন্ধান না করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। 

কলিকাতার যাদুঘরে অর্থাত মিউজিয়মে তোমরা বখন 

যাইবে তখন খোজ করিয়ো,_দেখিবে, এরকম আধ প্োেডা 
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উক্তাপিশ্ড সেখানে অনেক সাজানো আছে । কোন সময়ে 

কোথায় সেগুলিকে পাওয়া গিয়াছিল তাহাও লেখা আছে 

দেখিবে। এই পিগুদের ওজন নিতান্ত অল্প নয়। এক 

ছটাক দ-ছটাক হইতে আরম্ত করিয়া কোনো কোনো পিগ্ের 
ওজন পঁচিশ ত্রিশ মণ পর্যাস্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 

কোনো জিনিসকে পোড়াইলে তাহা কোথায় যায় 

বলিতে পার কি? তোমরা হয় ত বলিবে তাহা নম্ট হইয়া 

যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহারই উল্টা কথ! । 

তাহাদের মতে এই ব্রহ্মাপ্ডের কোনো জিনিসের ক্ষয় নাহ । 

তুমি যখন একখানি কাঠকে পোড়াইলে, তখন মনে হয় বুঝি 

কাঠখানি নষ্টই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অণু-পরমাণুর 

একটিও ক্ষয় পায় না। কাঠের কতক অংশ জল হহয়া 

আকাশে উড়িয়া যায়, নানা রকম গাস হইয়। কতক বাতাসে 

মিশিয়! যায়, কতক চাই হইয়া পড়িয়া থাকে । এ জলেই 

জমা হইয়া হয় ত বুগ্টির আকারে মাটিতে পড়ে এবং বাষ্প- 

গুলিও নানা আকারে আমাদের কাছে ধর! দেয়। 

তাহা হইলে দেখ,__-যে উল্কাপি্গুলি বাষ্প ইয়। 

আকাশে পুড়িয়া যায়, তাহাদের এক কণাও নষ্ট হয় না। 

দেহের সকল অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং কখনো 

কখনো জমাট বীধিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরে নামিয়া 

আসে। মেরুপ্রদেশের বরফের উপরে উঁচু পাছাড়ের মাথায় 

এবং সমুদ্রের তলায় খোজ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা উল্ধার দেছের 



৪৬ _ গ্রহ-নক্ষত্র 

ছাই-ভস্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারিদিকের 

বাতাসে সর্বদাই ষে ধূলির কণা ভাসিয়৷ বেড়ায়, তাহাতেও 

উ্কাদের চাই দেখা গিয়াছে । প্রতিদিন হাজার হাঙ্গার উক্কা 

পৃথিবীর বাতাসে ভ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হয়; স্মতরাং এই 

সব ছাইয়ের কণায় যে আমাদের আকাশ সতাই ভরা রহিয়াছে 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার পড়িবার টেবিলের 
উপরে যে বই সাজানো আছে, দুদিন না ঝাড়িলে তাহাতে 

কত ধুলা জমা হয় দেখ নাই কি? ইহার পনেরো আনাই 
হয় ত রাস্তার ধূলা, কিন্তু তাহার সঙ্গে কিছু কিছু উক্কাপিণ্ডের 

ছাই মিশানো থাকা একটুও বিচিত্র নয় 
একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতি 

দিবা রাত্রিতে আমাদের পৃথথবীর আকাশে অন্ততঃ ছুই 

কোটি ছোট বড় উদ্ধাপিগু প্রবেশ করে। এই কথা যদি 

সত্য হয়,_-ভাবিয়া দেখ, এই সব উন্ধার দেহের চাই 

পরিমাণে কত বেশী। 

বশুস্রর মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উল্তাপাত 

হয় না। এপ্রিলের ২১শে এবং আগষ্ট মাসের ৯ই, ১০ই ও 

১১ই তারিখে যদি আকাশটিকে পরিক্ষার পাও, তবে এ কয়েক 

তারিখের রাত্রিতে তোমরা! অনেক উ্কাপাত দেখিতে পাইবে । 

নভেম্বর মাসটা আমাদের হেমস্তকাক । এই সময়ে আকাশ 

বেশ পরিষ্কার থাকে । নভেম্বরের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এবং 

২৭শৈ এই চারি তারিখে রাত্রি জাগিয়া ষদি তোমরা আকাশ 
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দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, মিনিটে মিনিটে অনেক 

উদ্কা হাউই বাজির মত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি 

করিতেছে । 

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উক্কাবুষ্টি 

দেখিয়াছিলাম, ভাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিন না । খন 

আমি তোমাদের চেয়েও ছোট । সেদিন সন্ধার পর হইতে 

এত উদ্ধা পড়িতে আরম্ত করিয়া ছিল যে, বোধ হইতেছিল 

যেন অগ্নিবুষ্টি হইতেছে । বোধ হয় নভেম্বর মাসের কোনো! 

এক তারিখে এই ঘটনা হইয়াচিল। বড হইয়া বশুসরে 

বগুসরে উল্ধাবুষ্ি দেখিবার জনা রাতে জাগিয়াছি, কিন্ত 

তেমনটি আর দেখিতে পাই নাহ । ভবুপ তোমরা নভেম্বরের 

এ চারিটি দিনে আকাশ দেখিয়ো, অনেক উক্কধাপাত নজরে 

পাডবে। জ্যোতিষের বইাত পড়িয়াডি, হংরাক্তি ১৮৬৬ 

সালের নভেম্বর মাসের একদিন নাকি ভয়ানক উক্কাবুষ্ঠি 

হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমাদরে জঙ্মও হয় নাত, কাঞ্জেই 

তাহার কথ। তোমাদিগকে বলিতে পারির না। 

বশুসবের তিন শত পঁইষট্রি দিনের মধো কেন চার 

পাঁচটি তারিখে বেশি বেশি উল্কাপাত হয়, এখন হামাদিগকে 

তাহার কারণ বলিব। 

তোমাদদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রত্যেক উক্কাপিঞ 

গ্রহদের মত এক-একটা নিদ্দিষ্ট পথে সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে । 
ইচ্ছাদের সকলেই পৃথক পৃথক থাকিয়া একা এক! চলে না, 
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লক্ষলক্ষ কোটিকোটি উহ্াপিগ পাখীর ঝাঁকের মত দল 

বাঁধিয়াও ঘুরিয়া আসে। 

মনে কর, পুথিবী তাহার নিজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে 

একদিন এ রকম একটা উল্কাপিণ্ডের ঝাকের কাছে উপস্থিত 

হইল । (সে দিন কি হইবে বলিতেপারকি? লক্ষলক্ষ 

উল্কা সে দিন পৃথিবীকে ঘিরিয়া থাকিবে এবং পৃথিবা 

তাহাদিগকে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেস্টা করিবে। 

কাজেই সেদিন পৃথিবীতে একটা উল্াবৃষ্টি দেখা যাইবে । 

বশুসরের বিশেষ বিশেষ দনে কেন এত উক্ধাপাত হয়, 

এখন বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে । পৃথিবী 

তাহার নিজের নিদ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে এ কয়েক দিনে 

এক একটা উল্কার ঝাঁকের ভিতরে গিয়া পড়ে, তাই এত 

উল্গাবৃষ্ি । 

উদ্ধাদের ঝাঁক কোন পথে ঘুরিতেছে জোতিষীরা 

তাহা ভাল করিয়া জানেন। কাজেই ঠিক কোন তারিখে 

পৃথিবী এসব ঝীাকের মাঝে গিয়া দাড়াইবে, তাহা ইহারা 

হিসাব করিয়! বলিয়া! দিতে পারেন । এই হিসাব হইতেই 

উক্তান্বণের তারিখ আমরা ঠিক জানিতে পারি। 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি প্রতি বগুসরে ২৭শে 

নভেম্বর তারিখে পৃথিবীতে একটা. উচ্ধাবুষ্টি হয়। এসম্বক্ষে 

একটা বড় আশ্চধা কথা জ্]োতিষীদের কাছে শুনা যায় । 

পঞ্চাশ বগুসর আগে জ্যোতিষীর! নভেম্বর মাসে কতদিন 
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আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো বতসরেরই 

তাহারা ২৭শে তারিখে উক্কাবৃষ্টি দেখিতে পান নাই। ইংরাজি 

১৮৭২ সালের «এ তারিখে আকাশের এক নিদিষ্ট অংশ 

(এন্ডোমিডা-মগুল) হইতে হঠাত অবিরাম উক্কাবৃষ্টি হইতে 

দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। কোনো একটা 

আশ্চর্য ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক্ হই এবং 

কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা ভূলিয়া যাই, বৈচ্ভানিকেরা 

কোনো ঘটনাকে দেখিয়া সে রকমে ভুলিয়া যান না। তাহারা 
কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য চেস্টা করেন এবং যত দিন 

ঠিক কারণটি জানা না যায়, তত দিন তাহারা নিশ্চিন্ত 

থাকিতে পারেন না। ২৭শে নভেম্বরের উল্ভাবুগি দেখিয়া 

জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নই । কি কারণে 

হঠাত এই বাপারটি ঘটিল, ছোট বড় অনেক জ্ঞোতিষাই 

তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

বায়েলার ধূমকেতুর কথা বোধ হয় তোমাদের মনে 

আছে । সুয্যের রাজো আসিয়া তাহার লাঞ্নার সাম! চিল 

না। তাহার লেজ চিডিয়া গিয়াছিল, তাহার মুণ্ড ভাতিয়া 

হু'খাঁনা হইয়াছিল ; এবং শেষে ১৮৫৭ সালে সুধা ও গ্রহদের 

টানে তাহার দেহুটি পরাস্ত গুড হইয়াচিল। এই ধূমকেতুটি 

কোন পথ দিয়া সৃধযকে ঘুরিয়া আসিত, তাহা জ্যোতিষাদের 

জানা ছিল। হিসাব করিতে করিতে তাহ্বারা দেখিতে 

পাইলেন, নিদিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিবী প্রতি বগুসরের 
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২৭শে নভেম্বর তারিখে বায়েলার ধূমকেতুর পথ ভেদ করিয়া 

চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়াই এখন জ্যোতিষীর বলিতে 

আরম্ভ করিয়াছেন,_এ দিন যে-সকল উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর 

দিকে ছুটিয়া আসে, সেগুলি বায়েলারই দেহের ক্ষুত্র ক্ষুত্ 

ং₹শ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুণ্ড নাই, অবয়ব 

নাই, কিন্ত্রু তাহার সর্ববাঙ্গের ক্ষুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানো 

আছে । কাজেই প্রতি বংসর ২৭শে নভেম্বর তারিখে যখন 

পৃথিবী তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়৷ এ রান্তার মাঝে দীড়ায়, 

তখন বায়েলার দেহের ছোট অংশগ্তলি ঝুপঝাপ করিয়া 

পথিবীর উপরে পড়িতে আরম্ত করে । আমরা আকাশের 

তলায় দাড়াইয়া ইহা দেখি এবং বলি উল্ধাবুষ্টি হইতেছে । 

তোমরা উপরের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে কিনা জানি 
না। যদি না বুঝিয়া থাক, পর পষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম । 

বিটি দেখিলে বুঝিবে। 

ছবিতে ডিমের মত ষে চগড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহ 

বায়েলার ভ্রমণ-পথ | বায়েলার ধূমকেতুর দেহ গুড়া হইয়া 

গিয়াছে, তাই রাস্তায় সেই গুড়া ছড়ানো আছে। তার পরে 

যে গোল পথটি দেখিতেছ, তাহা পৃথিবীর পথ। এখন 
দেখ,_যেখানে বায়েলার পথের সহিত পুথিবীর পথ 

কাটাকাটি করিয়াছে, সেখানে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবী 

হাজির হইয়াক্ধে। এই অবস্থায় ষে সত্যই হাজার হাজার 

উহ্কাপিণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে থাকে, তোমরা ছবি দেখিলেই 
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পৃথিবী ও উক্কাপিণ্ডের পথ 

তাহ! বুকিবে। কিন্তু এ রকম ছোট ছোট শিকার কাছ্ছে 
পাইয়। পৃথিবী কোনোমতে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, 
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এগুলিকে টানিয়া মে মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ ফরে। তাহা 

হইলে বুঝিতে পারিতেছ, বায়েলার দেহের হাজার হাজার 

ক্ষুদ্র মংশ বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িবার সময়ে 

স্কুলিয়া-পুড়িয়। উচ্থাবৃষ্টির উত্পত্তি করে। 

বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উন্কাপাতের এই সম্বন্ধ জান' 
গেলে, জ্যোতিষীর খুব উৎসাহিত হুইয়াছিলেন এবং বগুসরের 

অন্য দিনে যে-সকল উক্তাবৃ্টি দেখা যায়, তাহাদেরও কারণ 

বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে এখন 

আমরা জানিতে পারিয়াছি, বড় বড় উল্তাবৃষ্টির দিনে পৃথিবী 

এক একটা ধূমকেতুর রাস্তায় গিয়া হাজির হয়। তোমরা 

আগেই শুনিয়াচ্ছ, ধমকেতুর দেহে পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত 
জমাট জিনিস নাই, খুব ছোট উক্কাপিণ্ড লইয়াই তাহাদের 

দেহ। কাজেই বখন সুধ্যকে ঘুরিবার জন্য ভয়ানক বেগে 

চলিতে আরম্ত করে, তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে 

এবং হাড়গাড়-ভাঙা দেহকে গুছাইয় লইয়া যাইতে পারে 

না। হুঘ ত লেজের খানিকটা বা মুণ্ডের অদ্ধেকটা ছোট 

উদ্কাপিণ্ডের আকারে রাস্তার যেখানে সেখানে ছড়াইয়৷ 

থাকে। কাজেই যখন পৃথিবী জীবন্ত ধূমকেতুদের পথে 

হাজির হয়, তখনও তাহার উপরে কিছু কিছু উচ্ধাপাত হয়। 

"আমরা এ পধান্ত ছোট উদ্ধাদের কথাই বলিলাম । 

এগুলি ছোট বলিয়াই বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে 

ব্বলিয়া পুডিয়। ডাই ভস্ম হইয়। যায়,__-ইহাদের একটিও মাটিতে 
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পড়ে না। কিন্তু যেগুলি বড়, তাহারা পুড়িতে পুডিতে 

মাটিতে পড়ে । কেবল ইহাই নয়, কখনো কখনো ভয়ানক 

শব্দ করিয়া! ভাডিয়া খগ্ড-বিখণ্ড হইয়া তবে মাটিতে পড়ে । 

পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলো দেখা যায়, তাহ। 

নানা রডের হয়। তোমরা হয় ত কোনো সময়ে এই রকম 

বড় উচ্কাপাত দেখিয়া থাকিবে । দেখিলে বোধ হয় যেন, 

হাউই বাজি তারা কাটিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে । এই 

বইয়ের প্রথমেই বড় উল্কাপাতের একটি ছবি দিয়াছি। দেখ, 

_সেটি কেমন স্থন্দর ! 

গায়ে যত জোর আছে তাহার সবটুকু দিয়া যদি একটি 

ঢিল উপরে ছোড়া যায়, তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, 

কিন্তু কিছু পরে নীচে নামিয়া আসে । যদি আকাশের দিকে 

বন্দুক ছোড়া যায়, তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও এ দশা। 

হয়,_ খুব উপরে উঠে কিন্ত্রু একটু পরে আবার মাটিতে 

নামিয়া আসে । টিল বা বন্দুকের গুলি পুথিবী ছাড়িয়া 
পলাইতে পারে নাঁ। পৃথিবীর টানের এলকার মধ্যে যদি 

একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহাকে ও নিশ্চয় মাটিতে 

পড়িতে হয়। এমনি পৃথিবীর টান । 

মনে কর বড় বড় এনজিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একটা 

খুব বড় রকমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত 

জোরালো হইল যে, তাহার গোলা পৃথিবীর টানের সীমা 

পার হইয়া আকাশে উঠিল। এই অবস্থায় গোলাটির দশা 
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কি হইবে বলিতে পার কি? গোলা মাটিতে পড়িবে না, 

কারণ পৃথিবী তাহাকে টানিতেই পারিবে না। জ্যোতিষীর! 

হিসাব করিয়া! বলেন, এ রকম গোলা চাদ্দের মত পৃথিবীকে 
ঘুরিয়া বেড়াইভে থাকিবে,__নর্থাু সে যেন পৃথিবীর একটি 

নৃতন চাদ হইয়া দাড়াইবে । কিন্ত্রু এ রকম অবস্থায় তাহার 

বেশি দিন থাকা চলিবে না ;__সুধ্য তাহাকে বিলক্ষণ জোরে 

টান দিতে আরস্ত করিবে । কাজেই তাহাকে তখন গ্রহদের 

মত সূযোরই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে । 

বলা বাল্য, আজ পর্যন্ত এ রকম অদ্কুত কামান প্রস্তত 

করিয়া কেহ5 গোলা ছুড়তে পারে নাই। কারণ গোলার গতি 

সেকেণ্ডে সাত বা আট মাইল না হইলে তাহা কখনই পৃথিবী 

ভাড়িয়া পলাইতে পারে না। আজকালকার খুব ভাল কামানের 

গোলা সেকেগ্ডে দুষ্ঠ মাইলের বেশি দৌড়িতে পারে না। 

এখনকার অবস্থা যাহা হউক না কেন, পৃথিবীতে এমন 

একটি সময় ছিল যখন সভ্যই আট দশ মাইল বেগে মাটি- 

পাথর ও নান] আকরিক বস্ত্ব আকাশের উপরে উঠিত এবং 

পৃথিবীর টানের সীমা পার হইয়া যাইত। তোমরা ইহ। 

শুনিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইতেছ, কিন্তু কথাটি একবারে 
অসম্ভব নয়। জ্যোতিষীরা বলেন, এখন পৃথিবীতে ধেমন 

বিস্থৃভিয়স্, এট্না প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আগ্নেয়গিরি আছে, 

অতি প্রাচীনকালের অবস্থা এরকম ছিল না । তখন পৃথিবী 

খুব গরম ছিল ; এজন্য অসংখ্য আগ্নের় পর্ববত মাটি, পাথর, 
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লোহা, তাম৷ প্রভৃতি জিনিস জোরে জোরে আকাশের উপর 

দিকে ছুড়িত। এই সব জিনিসের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবীর 

আকর্ষণের সীমা পারও হইয়া যাইত। কাজেই তখন তাহারা 

পথিবীতে মার ফিরিতে পারিত না,_-আমাদের সেই 

কামানের গোলার মত, ছোট গ্রহের আকারে সেগুলি সুধাকে 

ঘুরিয়া বেড়াইত। জ্োতিষীরা বলেন, এ-সব বড় বড় 

আগ্নেয়-পর্ণবতের চিহ্ন এখন পৃথিবীতে না থাকিলে ও, তাহারা 

যে মাটি-পাথর এবং ধাত্ুপিশু গোলার মত ছাডিয়ািল, তাঙ্থা 

আজও আকাশে আছে এবং দিবা-রাত্রি সুয্কে ঘুরিয়া 

বেড়াইতেছে । প্রথিবী নিজের পথে আপন মনে চলিতে 

চলিতে যখন এইগুলি কাছে পায় তখন তাহাদিগাক হার 

ছাড়িতে চায় না,_- জোরে টানিয়! মাটিতে ফেলিতে শুর করে। 

জ্যোতিষীরা বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পি্গুলি যখন 

এই রকমে বাতাস ভেদ করিয়া আসিবার সময়ে ভ্বলিয়া উঠে, 

আমরা তখনি তাহাদিগকে বড় বড় উক্কাপাতের মত দেখি । 

পৃথিবীর নানা জায়গায় উক্ষ/পিণ্ডের যে সন অংশ কুড়াইয়া 

পাওয়! গিয়াছে, সে গুলিতে কি কি জিনিস আছে, বৈজ্ঞানিকেরা 

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ; কিন্তু পরীক্ষায় তাহাতে একটিও 

নৃতন দ্রব্য ধরা পড়ে নাই । পৃথিবীর লোহা, তামা প্রস্তুতি 

ধাতু এবং মাটি-পাথর-বালি প্রস্তুতি ম-ধাতু জিনিসই পাওয়া 

গিয়াছে । উস্কাপিশ্ুগ্ুলি ষে এককালে সত্যই পৃথিবীর 

উপরকার বস্তু ছিল, ইহা! দেখিয়াও কতকট। বুঝ! যায় নাকি? 



ননএ 

সুশ্য-জঅগতেক কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি; 
তার পরে যে-সব টুক্রা-টুক্রা জিনিস কখনে! কখনো 

আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের কথাও বলিলাম । এখন 

সৃধ্যের রাজ্যের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের খবর 
তোমাদিগকে একটু-একটু দিব। 

রাত্রিতে তোমরা আকাশের দিকে চাহিয়! দেখিয়াছ 

কি কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে! 

এরা সকলেই সূর্যা-জগতের বাহিরে জ্যোতিষ । কোনোটা 

দপ্ দপ্ করিয়া! আলো! দেয়, কোনোটা মিটু মিটু করিয়া 

জলে । তাহাদের রই বা কত রকমের । কোনোটার রঙ. 

তারা-বাজির মত ধপধপে সাদা, কোনোটা হল্দে, আবার 

কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয় ত 

বড় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই 

ছোট । মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপের যে 

একটু আলো! আসিতেছে, ইহাদ্দের আলো যেন তাহার চেয়েও 

অল্প। আকাশের আর এক দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে 

ষেন ঝড় নক্ষত্রদের বাজার বসিয়া গিয়াছে, ছোট নক্ষত্রদের 

মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগ্ ডগ্ করিয়া ভ্বলিতেছে। 

উপর দিকে তাকাইয়া দেখ,__সাদা জল লইয়া গঙ্গা 

নদীর মত বেন স্বর্গের একটা নদী আকাশের একধার হইতে 



নর ২৫৭ 

মারস্ত করিয়। মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিয়াছে 

এবং তাহার শোতে হাজার হাজার তারার ফুল ভাসা হছে! 

লোকে ইহাকে ছায়াপথ বলে । বাস্তবিকই ইহা যেন স্বগের 

পথের মত চলিয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছায়া নাই; দেবনাদের 

পায়ের স্পর্শে ইনার ধলামাটি সবই আলোর গুড়া হইয়া 

গয়াচছে ! কত হাজার তাঙ্ার তারা এ পথের যারা হয! 

পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি ঢাহিতেছে, দেখিহে পা নাকি? 

ঈহাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক করিতে পার কি + 

আকাশের আর এক দিকে তাকাহয়া দেখ, ঠিক যেন 

তকগ্চলি জোনাকা "পাকা জড় হইয়া এবট! চাক বাধিয়াছে 

এবং ভাহার চঞ্চল আলো! ধকৃ ধক করিয়া জুলিতেছে ; এ যেন 

আকাশের গলার একখানা ধুক্ধুকি ! দুরে আকাশের গায়ে 

যে এক টুকরা সাদা মেঘের মত দেখা মাহতেছে, ঢিগামরা 

বোধ হয় ভাবিতেছে উহা মেঘ । কিঙ্ক হাহা নয়, অঠি দারের 

নক্ষত্রেরা এখানে জটলা পাকাইয়! আছে ' তাহ ভাভাদিগাকে 

পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতোচে নাও উহাদের ক্ষাণ আলা জমাট 

বাঁধিয়া যেন একখণ্ড মেঘের নি করিয়াছে । দূরবীণ দিয়! 

দেখিলে হাজার হাজার নক্ষ বর এ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে! 

সাকাশের এই যুদ্তি কি তোমরা কখনো দেখ নাই ? 

যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক,_ষে রাত্রিতে আকাশে চাদ 

থাকিবে লা, কুয়াসা ধৌয়' মেঘ কিছুত থাকিবে না,-তখন 

একবার আকাশখানিকে' দেখিয়া লইয়ো । এবং সেই সময়ে 

1? 
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মনে মনে ভাবিয়ো, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে 

রহিয়াছে, তাহারা আলোর বিন্দু নয়,__প্রত্যেকেই এক-একটি 

মহা-সূধ্য ; আমাদের সুধ্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় 

এবং শত শত গুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায় 

তার পরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-সুয্যের কেহই 

একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনির 

মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদের 

চারিদিকে ঘুরিতেছে । ইহাদের দুরত্বই বা কত' হাজার 

ঢহাঞ্জার লক্ষ বন! কোটি মাইল দিয়া তাহা মাপা যায় না' 

ইহাদের সবই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জদ্তানের অগোচর! 

তোমরা! যদি এই রকম চিন্ত|! করিয়া আকাশটিকে 

দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পন্ট বুঝিবে এই স্থষ্টিখানি কত 

বড় এবং যিনি এই স্ষ্টিকে শাসনে রাখিয়া চালাইতেছেন, 

তাহার শক্তিই বাকি অপরিমেয় । 

দীপালির দিন আসিয়াছে; সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে শত 

শত দীপ জ্বলিয়াছে; গ্রামখানি দীপে দীপে আচ্ছন্ন এবং 

আলোতে আলোতে ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে 

তোমরা বাড়ির ছাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ । এখন যদি 

দুরের একখানি বাড়ির হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি প্রদীপ 

নিভিয়া ঘায়, তাহ! হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে পার £ 

কখনই পার না! । কারণ তাহাতে আলো কমে না এবং 

আলোর শ্রেনীও ভাঙে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই ত আকাশে 



নক্ষত্র ২৫৭৯ 

দীপালির উত্সব চলিতেছে ! জ্োতিমীরা বলেন, তাহারি 

কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে সুধা একখানি ছোট প্রদীপ! 

সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া এক দিন হঠাত নিভিয়া 

যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের শোভা ও মহিমার একটু 

ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে যদি বুদ্ধিমান প্রাণা থাকে, 

তাহারা হয় ত সুধ্যের এই অপমৃত্যুর খবরটা পযাম্থ জানিতে 

পারিবে না। অনন্ত স্ষ্টির তুলনায় আমাদের সুধ্য কত 

ছোট ভাবিয়া দেখ। সেই সুধোর একটি অতি ছেট গ্রহের 

কোটি কোটি মানুষের মাধা আমরা এক একটি মানুষ ' 

ভোমর! বোধ তয় ভাবিতেছ, অনস্ত মহা-সুমোর মধো 

ষেন্মান্য এত চোট এবং এত তুচ্ছ, সে আবার অনন্য 

ব্রঙ্মাণ্ডের খবর দিবে কি করিয়া! সহাত মানুষ অসংখ্য 

নক্ষত্রের খবর দিতে পারে না; তাহার বুদ্ধিজ্ভান মন্তন্ স্ষ্টির 

বিশালতা ও সামা ঠিক করিতে গিয়া হার মানে । সে তখন 

স্তব্ধ হইয়। এই বিশের মহিম| দেখে এবং বিশেশ্বরের উদ্দেশে 

শত শত প্রণাম করে । কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জান; কাজেই 

সে পশ্ছদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাহয়া দিতে 

পারে না; যাহা হঠা বুঝিতে পারা মায় না, হাহা বুনিতে 

চেষ্টা করে এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলিতে 

চায় । এই রকমে অনমস্ত আকাশের অনন্য নক্ষত্রলোকের 

অনেক টুক্রা-টুক্রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াছে । আমর! 

তাহাদেরি খবর একটু-সাধটু তোমাদিগকে জানাই ব | 



নন্গত্রদের সংখ্যা 

আ-মন্ল নক্ষত্রকে আমরা. এক-একটা সুয্যের চেরে বড় 

বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় কত এবং কত দুরে আছে বোধ 

হয় এই খবরগুলিই তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিতেষ্ । 

সংখার কথা আগেই বলিয়াছি,__গুণিয়া শেষ করা 

যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, আমরা খালি 

চোখে যে-সব নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের €ুণা যায় না। 

এই রকম নক্ষত্রের সংখা! ঠিক করা হইয়াছে! তোমর! 

হয় ত ভাবিতেষ্ছ, এমন অকন্মা লোক কে আছে যে, সমস্ত 

জাবনটা নক্ষর গুণিয়াই কাটাইয়া দবে' কিন্তু অনেক দিন 

আগে আমাদেরি মত একজন মানুষ নক্ষত্র “ণিঘাছিলেন, 

এবং সমস্থ আকাশে ছয় হাজারের বেশি তার দেখিতে পান 

নাই। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, আমরা এক সঙ্গে ছয় 

হাজারের অদ্ধেক অর্থাৎ তিন হাজারের বেশি নক্ষত্র খাল 

চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা একসঙ্গে অদ্ধেক 

আকাশটাকেই দেখি, আর অদ্দেক পৃথিবীর অন্যদিকে 

থাকে। 

কিন্ত দুরবীণ দিয়া আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে 

নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়। যায়। জ্োতিষীরা এই 

রকমে পঞ্চাশ কোটি সুযোর সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিয়া 

দেখ, এই শ্ষ্টিখানি কত প্রকাণ্ড । কিন্তু এত সংখর 
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মধিক নক্ষত্র যে মাকাশে নাই, একথা কখনই বলা যায় না । 

যেমন বড় বড় দুরবীণ প্রস্থত হইতেছে, আমাদের জানা-স্টন। 
নক্ষত্রের সংখাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে । ছোট দুরবাণে 

মাকাশের যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায নাউ, 

বড় দূরবীণে চোখ লাগাইয়া এখন জ্যাতিমীরা সেখানেই 

তাঙ্তার হাঙ্ার নক্ষত্র খুঁজিয়া পাইতোছেন। বড দুরবাঁণে 

যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, দুরবীণ দিয়: 

সেখানকার ফোটোগ্রাফের ছবি ভুলিতে গিয়া, জোতিষার। 

ছবিতে হাঙ্গার ভাজার নুন নচ্চতী ফুটিয়া উঠিতে 

দেখিতেছেন । কাজেই তয় হ কোনো দিন আর এক রকম 

যন্্ দিয়া দেখিয়া! জোতিমারা বলিবেন, নক্ষরাদের সংখা 

পঞ্চাশ কোটি নয়,_এক শত কোটি । নপ্চাদর সা 

সংখা? হয় না। 



নক্ষত্রদের দৃরত্ 
এহ ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রের 
দূরত্বের কথা! আরো আশ্চর্য! পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রদের 

মধ্যে কেবল পঞ্চাশটি ছাড়া আর কাহারে! দূরত্ব জ্যোতিষীরা 

স্বিরই করিতে পারেন নাই । এই পঞ্চাশটিই আম[দের 

কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দুরে আছে যে দুরত্ব স্থির 

করিতে গিয়া মামাদের যন্ত্রতন্ত্র সকলি হার মানিয়াছে। 

পঞ্চাশটি নক্ষত্র কাছে আছে শুনিয়। হয় ত ভাবিতেচ্, 

পৃথিবী হইতে সুধ্য বাঁ নেপৃচুন যত দুরে আছে, উহার বুঝি 

তাঠারি হাজার বা লক্ষ গুণ দূরে আছে। কিন্তু তাহা নয়। 
ষে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহারি দূরত্বের কথা 

নিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। 

একটা জিনিস আর একটা জিনিস হইতে কশ দুরে আছে 

ঠিক করিবার জনতা অনেক রকম মাপকাঠি আছে,_কেহ 

ইঞ্চি, ফুট, গজ দিয়া মাপে ; কেহ হাত দিয়া মাপে। দুরত্ব 

বেশি হইলে, ছোট মাপ-কাঠিতে কুলায় না। তখন মাইল বা 

ক্রোশ দিয়া মাপিতে হয়। কিন্তু নক্ষত্রের যে রকম দূরে 

আছে, তাহার হিসাব করিতে গেলে মাইলেও কুলায় না। 

এই সব দ্রেখিয়া গ্টনিয়া জ্যোতিষীরা এক মজার মাপ-কাঠি 

প্রস্তুত করিয়াছেন। 

যেমন রেলের গাড়ী বা বন্দুকের গুলি এক জায়গা 

হইতে আর এক জায়গায় যাইতে সময় লয়, তেমনি আলো 
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এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় পৌছিতে কিছু সময় 

কাটাইয়া দেয়। তোমরা বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে 

না। মনে কর, তুমি ঘরের এক কোণে একটা আলো 

ভ্বালাইলে, সেই আলোতে হঠাৎ সব ঘরই আলোকিত হইয়া 
গেল । কিন্তু বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতেরা বলেন, ঘরের এক কোণে 

আলো জ্বালাইব] মাত্র সেই আলো আর এক কোণে তখনি 

পৌছায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আলো 

যাইতে একটু সময় লয়। হিসান করিয়া দেখা গিয়াছে, আলো 

এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশা হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া 

চলে; এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া দেখ, আলো এই 

বেগে চলিয়া এক সেকেণ্ডে পথিবীকে আট বার ঘুৰিয়া আসিতে 

পারে। কিন্থু আমাদের ঘরগ্ুলি দশ ভাত না হয় ত্রিশ হাত 

লম্বা । কাজেই ঘরের এক কোণ হহাতে সার এক কোণে 

পৌছিতে যে, আলো সময় লয় ভাঠা আমরা বুঝিতে পারি না। 

সুয্য কত দুরে আছে তাহা তোমরা জান; বেভানিকেরা 

হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশা হাজার 

মাইল করিয়া চলিয়া সুযোর আলো পথিবাতে পৌচিতে প্রায় 

আট মিনিট সময় লয় । তাহা হইলে বুকিতে পারিতেছ, নদি 

এখনি সুধ্যবলোকে একটা বড রকমের অগ্নিকা্ হয়, তাতা 

আমরা এখনি দেখিতে পাই না; আট মিনিটে উহার আলো 

পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে হবে তাহার খবর জানিতে পারি । 

পৃথিবী হইতে সূধা যত দুরে আছে, নক্ষত্রেরা ভাহারই কোটি 
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কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে । তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ. 

তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌচিতে কত সময় লয়। 

এই রকমে দেখা গিয়াছে, যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে 

আমাদের কাছে, তাহার শআালো পৃথিবীতে পড়িতে তিন 

বঙওসরের নেশি সময় লয়। আর যাহারা খব দূরের নক্ষত্র, 

তাহাদের আলো আসিতে ছুই শত, পাঁচ শত, এমন কি 

হাজার দু'হাজার বঙসরও লাগে। কি ভয়ানক দর? 

দরের নক্ষত্ধে আজ যে আলো ভ্বলিল, তাহ! এক হাজার বা 

দ্রহাজার বঙুসরে পথিবাতে আপিয়া পৌছিবে,-ইহা কি 

আশ্চযোর কথা নয়? এই দরত্বকে কি কেহ কখনো মাইল 

বা [ক্রাশে হিসাব করিয়া বইতে লিখিতে পারে 1? লিখিতে 

গেলে বহায়ের একখানা পাতাই বোধ হয় হাঙ্কে অঙ্গে ভরিয়া 

যায়। এই জন্যই ্যাতিষারা নশ্স'ন্রদের দূরত্ধ মাইলে বা 

ক্রোশে হিপান না করিয়া, তাহাদের আলো কত বগসরে 

পথিবাতে আলিয়া পৌছায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন । 

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে মামাদের কাছে, তাহার আলো 

পৃথিবীতে আসিতে কত সময় লয় তাহা তোমাদিগকে আগেই 

বলিয়ান্ধি। ভা ছাড়া যাহাদের দুরত্ব জানা আছে, তাহাদের 

আলো পুথিবাতে পৌছিতে ত্রিশ চল্লিশ বশুসর পধ্যন্ত সময় 
লয় জানা গিয়াছে । ঞ্রুব নক্ষত্রের আলো পথিবীতে আসিতে 

পথের মাঝে সাড়ে ছ্ুয়চল্লিশ বুসর কাটাইয়া দেয় । 



নলগত্রদের অবস্থ। 

তামরা হয় ত মনে করিতেছ, আকাশের নক্ষত্রের «রহ 

মখন এত বেশি তখন তাহারা কি প্রকার অবস্থায় আছে বুঝি 

আমাদের জানা নাই। কিন্তু জো(ভিধীদের ক্ষমতা আশ্চনা । 

'য-সব নক্ষরদের দুরহ বা আকার কিছু জানিতে পারা ঘায় 

নাই, তাহার! একটি যন্ত্র দিয়] উহাদের অনেক খববঠ বৃষ! 

দিয়াছেন। আলো পরাক্ষা করাই এহ ঘন্ের কান্ত কাশ 

কোন জিনিস ভুলিয়া আলো দিতেছে এবং 2িসব জিনিস 

কঠিন, তরল বা বাষ্প তাহ। এ যাগ আলো পরাগ করিয়া 

ঠিক করা যায়। এই রকমে জোচিঘার ঠিক করিয়াছেন, 

নক্ষব্রেরা সাবার মত নিক্তেনিজেহ উদ্দ্ুল এব ভয়ানক 

গরম উহাদের দেহে প্রথমে পমকেঠদের দেতের গায় 

কেবল ছোট উন্তাপিণ্ত থাকে । পরে এই পিপ্িষ্ুলি 

পরস্পরকে ধাকা। দিয়া এমন গরম তইয়া পড়ে যে, শেখে 

জুলিয়া উঠে। নক্ষত্রদের আলো এই অগ্রিকাণ্ডেরই আলো । 

কিন্তু যে জিনিস ভুলে ও পোড়ে হাহা কখনই কঠিন অবস্থায় 

থাকিতে পারে না- প্রথমে গলিয়া তরল হয় শেষে বাশের 

আকার পায়। জ্ঞোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রের বয়স 

হইয়াছে, তাহারা সতাই এই রকম জুলন্ বাপ্পের আকারে 

আছে। ইহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের সূর্যোর মত। 
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সুধ্যের মত ইহারা সাদা আলো দেয় এবং চারিদিকে ভয়ানক 
তাপ ছাড়িতে থাকে । ইহাদের চেয়েও যে-সব নক্ষত্রের 

বয়স বেশি। তাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উচ্কা বা বাষ্প 

বেশি থাকে না। দেহের সব জিনিসই একাকার হইয়া 

শরারের ঠিক মাঝ জায়গায় জমাট বীধিতে থাকে, কেবল 

বাহিরেই একটা বাষ্পের আবরণ থাকিয়া যায়। এই 

অবস্থাতেও নক্ষত্রের জলে এবং আলো দেয়, কিন্তু আলো 

সাদা হয় না,__হল্দে লাল ইত্যাদি হইয়া পড়ে। আকাশে 

এ রকম রডিন নক্ষত্রের অভাব নাই। 



যমক নক্ষত্র 

তোমক্া গল্পে শুনিয়াছ, মহাপ্রলয়ের দিনে গাকাশে দ্বাদশ 

সুষ্যের উদয় হইবে এবং আমাদের পৃথিবীখানি নাকি সেই 

বারোটা সুধ্যের তাপে ভস্ম হইয়া যাইবে। গল্পটি কচুর 
সত্য জানি না। কিন্তু আমরা দূরবীণ দিয়! আজও দ্াদশ 

সুধোর খবর জানিচ্তে পারি নাই। তোমরা হয় ত বলাবে, 

আকাশের কোনো কোনো জায়গায় ছোট বড গাদ] গাদা 

নক্ষত্রকে জড় ভইয়া থাকিতে দেখা যায়, ইতার! কি দ্বাদশ 

সুযোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয়? জা[তিযার কিল একথা 

স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, ছায়াপাপর উপরে বা 

অন্য কোনো জায়গায় নক্ষত্রদিগকে জড় হহয' থাকিতে দেখা 

যায বটে, কিন্তু তাহারা কাছাকাছি থাকে না। 

একট! উদাহরণ দিলে জোতিষীদের কথ! তোমরা বুঝিতে 

পারিবে । মনে কর, তমি একটা মাঠের মাঝে দাড়াইয়া আছ ; 

আধ্ মাইল দরে একটা ভাল-গাছ আছে এব* হাব ঠিক পিছনে 

এক মাইল দূরে একটি নাড়ি দেখা যাইতেছে । এখন ফুমি 

যদি বাড়িখানি ও তাল গাছটির দিকে তাকাডে থাক, তাহা 

হইলে উহারিগকে কি রকম দেখিবে? হাল গাছটিকে বাড়ির 

গায়ে লাগানো দেখা ঘাইবে নাকি? জোতিষারা বলেন, গাছ 

ও বাড়ির মধো এক মাইল তফাত থাকিলেও আমরা দুর তে 
যেমন তাহাদিগকে গায়ে গায়ে লাগানো দেখি, _নক্ষতরদের 
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মধো কোটি কোটি মাইল তফাত গাকিলেও আমরা সামনে 

্টাঢাউয়া উহাদিগকে ঠিক এ রকমেই কাছাকাছি দেখি । 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমর! 

কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহা 

হইলে উহার! যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না। 

কাচাকাচি ভাজার সৃধ্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় 

না এবং দ্বাদশ সমাদেরও খুঁজিযা বাহির করা যায় না। কিন্দু 

জোতিষীরা অনেক জোড়া জোড়া সৃধ্যের সন্ধান পাইয়াচেন 

এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সুধাকেও একত্র 

থাকিতে দেখিয়াছেন । যদি দরবীণ দিয়া আকাশ দেখিবার 

সুবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দরবাণে এগুলিকে দেখিয়া 

লহয়ো । খা(ল চোখে ইহাদিগকে জোড়া বলিয়া বোধ হয় না, 

_ দুরবীণে যুগল-মুদ্তি বাহির হইয়া পড়ে । তখন একটি নক্ষত্রই 

যমক ভাহয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে। 

ইহারা সতাই কাচ্ঠাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া 

বেড়ায়! যে জগতে এই রকম 'জাড়া জোড়া সুধা পরস্পরকে 

ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও 

তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রতোক দিনই আকাশে 

জোড়া সুযোর উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই 

অদ্ভুত নয় কি? কিন্ত অদ্ভুত হইলেও জগদীশ্থরের এই প্রকাণ্ড 
স্ষ্টির মধ্য হাজার ধমক সুধা আছে। জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যে 

ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন। 



নক্ষত্রদের আলে। বাড়ে কমে কেন % 
পালা মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্্র-সুযা ও নক্ষব্রদের আলো 
কমিয়া যায় । ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়, মেঘগুলাই 

উহাদের আলো আতট্কাইয়া দেয় । কিন্তু আকাশে £মঘ 

নাই, অথচ নক্ষ-ব্রদের আলো ভঠাত কমিয়া গেল, এই রকমটি 

তোমরা দেখিয়া কি? বাধ হয় (দখ নাই, কিন্তু অতি 

প্রচীন কালের জ্যোতিষারা ও ইভা দেখিয়ছিলেন এন আজ- 

কালকার জোতিষীরাও শত শত নক্ষত্রের আলো এ বকমে 

বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন । 

তোমরা ভয় ত ভাবিতেছ, নখন-তখন এ রকমে 

নক্ষতূদের আলো কমে । কিন্তু হাহা গযু, এক-একটা। 

নিদিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়াকম' হয় । কোনো 

নক্ষত্রে এই পরিবভন দেখিবার জ্ুন্ত সফর বতসর প্রাক্ষা 

করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবহন 

আড়াই দিনে, জাট দশ দিনে বা এক বহসরেহ দেখা যায়| 

পারস্তুস্ রাশিতে “আল্গল” নামে «কট মাঝারি 

রকমের উজ্জ্বল তারা আছে; সেটির আলো প্রায় তিন দিন 

অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে । তখন তাহাকে একেবারে 

মিটমিট করিতে দেখা যায় । আন্ভৃত নয় কিগ আরব দেশের 

প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই পরিবন্চুন দেখিয়া নক্ষতরটিকে দত 

ভারা বলিতেন । অবশ্য তারা আলো পরিবর্ীনের কারণ 

88885188887, 
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মধো কোটি কোটি মাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা সামনে 

ঈাডাউয়া উহ্াদিগকে ঠিক এ রকমেই কাছাকাছি দেখি । 

হাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা 

কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তান্া 

হইলে উভারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না। 

কাচাকাছি হাজার সধ্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় 

না এবং দ্বাদশ সঘাদেরও খুঁজিষা বাহির করা যায় না। কিন্গু 

জ্যোভিষারা অনেক জোড়া জোডা সুযোর সন্ধান পাইয়াছেন 

এব" কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সুধ্যকেও একত্র 

থ[কিতে দেখিয়াছেন। যদি দরবাণ দিয়া আকাশ দেখিবার 

সুবিধা হয়, তাহা ভইলে একবার দরবাণে এগুলিকে দেখিয়া 

লভয়ো । খালি চোখে ইহাদিগকে জোড়া বলিয়া বোধ হয় না, 

_ দূরবীণে যুগল-নুন্তি বাহির হইয়! পড়ে । তখন একটি নক্ষত্রই 

যমক ভাইয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে । 

ইহারা সতাই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া 

বেড়ায় । যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া সুধ্য পরস্পরকে 

ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানকার গ্রৃহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও 

তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে 

জোড়া সুযোর উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই 

অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু অন্ুত হইলেও জগদীশ্বরের এই প্রকাণ্ড 

স্ষ্টির মধ্যে হাজার ষমক সৃধ্য আছে। জ্যোতিষীর! ইতিমধ্যে 
ইহ।দের প্রায় বারে! হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন। 



নক্ত্রদের আলে। বাড়ে কমে কেন % 
পাতলা মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্্র-সুযা ও নক্ষবরদের আলো 
কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়._ মেঘগুলাই 

উহাদের আলো আট্কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে £মঘ 

নাই, অথচ নক্ষত্রদের আালো ভগঠাত কমিয় গেল, এঠ রকমটি 

তোমরা দেখিয়াছ কি? বোধ হয় (দেখ নাই, (কঙ্গু আতি 

প্রাচান কালের জোতিষারাও ইহা দেখিয়াছিলেন এব* আজ- 

কালকার জো[তিমীরাও শত শত নক্ষত্র আলো এহ বকামে 

বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ঘখনতখন এ ধকমে 

নক্ষব্রদর আলো কমে। কিলু হাতা নয়, এক একটা 

নিক্িষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়াকমা হয়। কোনো 

নক্ষত্রে এই পরিবহন দেখিবার জনা সভ্ভর বহসক প্রতীক্ষা 

করিয়া থাকিতে হয়, আবার (কোনো কোনোটির প্রিবকন 

আড়াই দিনে, হাট দশ দিনে বা এক বহসরেহ দেখা যামু । 

পারস্স্ রাশিতে “আল্গল” নাম একটি মাঝারি 

রকমের উজ্জ্বল তারা আছে; সেটর মআালো প্রায় তিন দিন 

গ্ন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে | তখন তাহাকে একেবারে 

মিট্মিটু করিতে দেখা যায়; অষ্ঠুত নয় কি? আরব দেশের 

প্রাচীন জ্যোতিষীর এই পরিবন্ঠুন দেখিয়া নক্ষত্রটিকে 'দেতা 

ভারা” বলিতেন। অবশ্য ভারা আলো পরিবহনের কারণ 
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জানিতেন না. দেখিয়া শুনিয়। অবাক্ হইয়া থাকিতেন | সিটস 

(0111২) নক্ষত্রম গুলের একটা তারার নাম “মাইরা” । তোমরা 

নক্ষব্রদের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্রকে 

অনায়াসে বাহির করিতে পারিবে । এটি আরো মজার 

নক্ষত্র । সাধারণতঃ ইহাকে খুব উজ্জ্বল দেখা যায়, কিন্তু 

দশ মাস আস্থর ইহার আলো এমন কমিয়া যায় যে, তখন 

তাহাকে খালি চোখে দেখাই যায় না,_ দেখিতে গেলে চোখে 

দুরবাণ লাগাইতে হয়। মজার বাপারনয়কি? 

আজকালকার জ্যাতিষীরা নক্ষত্রদের এই রকম আলো 

কমা-বাড়। দেখিয়া ক্ষান্তু হন নাই, ইহার কারণও 

আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিলে তোমরা 

অবাক হয় যাহবে। 

আমরা পূর্বেব বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জ্বল 

জীবন্ত নক্ষত্র দেখা যায়, ভার চেয়ে অনুজ্জ্বল মরা নক্ষত্রই 

আকাশে বেশি আছে । জন্ম-মুতাকে কেহই এড়াইতে পারে 

না; আজ যে সুধা এত তাপ-আলো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ 

বসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, কারণ তখন তাহার 

তাপ ও আলোর ভাগ্ার একেবারে খালি হইয়৷ পড়িবে, 

সুধা নিভিয়া যাইবে । আমাদের চাদ্দ ও বুধগ্রহ এই রকমেই 
নিভিয়৷ মরিয়া গিয়াছে । তাহাদের গায়ে একটুও তাপ নাই 

এবং নিক্তেদদের আলো দিবার ক্ষমতাও নাই। পৃথিবী, সি 

মঙ্গল ও শুক্রেরও সেই দশা উপস্থিত হইতেছে । 



নক্ষব্রদের আলো বাড়ে কমে কেন? ৭১ 

তাহ! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশটা যেন 

গ্রহ-নক্ষত্রদের শ্মশান-ক্ষেত্র । জীব-জন্ত্র গাছ-পালা মরিলে 

পচিয়া নষ্ট হয়, লোকে পুড়াইয়া ফেলে বা মাটিতে পুঁতিয়া 

রাখে । কাজেই তাহাদের মৃতদেহের একটু [চিহ্ুও পৃথিবীর 

উপরে থাকে না। কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে হাজার 

হাজার নক্ষত্র নিভিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মরিতেছে, ভাহারা ত 

এ রকমে নষ্ট হইতেছে না; মরিয়া গেলে ভান্কাদের 

স্ঠকৃনো হাডগোড-সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহশুলা আকাশের 

অন্ধকারের মধ্যে যেখানে সেখানে ছড়াভয়া থাকিতেছে | 

জাবন্ক নক্ষত্রদের সংখ্যা করা যায়, না হয় সংখার একটা 

আন্দাজ করা চলে । কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখা 

হয় না, অনন্তকাল ধরিয়া তাহারা কেবল বাড়িয়া চলিয়াচে। 

যাতা হউক আদরা নক্ষতদের যে আংলার বাড়া-কমার 

কণা বলিলাম, তাহ! এহ মধ্ধা নক্ষরদেরহ কাক্ত | 

জোন্তিষারা বালন, যে-সব নক্ষত্রদের আলো নাড়ে কমে 

তাহাদের সকলেই যমক-ভারা ; কিন্ছু তহাদের টাই জালশ 

নক্ষত্র নয়,_-একটা মরা এনলং আর একটা জাবশ্ি। মরা 

নক্ষত্রদের আলো থাকে না, থাকে কেবল জাবন্য নক্ষত্রদেরভ। 

কাক্তেই যখন কালো মরা নক্ষত্রটি ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জ্বল 

জীবন্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন সূর্ধা-গ্রহণের মহ 

নক্ষত্রেওত একটা ছোট-খাটে। গ্রহণ হহয়া পড়ে । কালো 

নক্ষত্র বদি উক্জ্বল নক্ষত্রের সবটাই টাকিয়া ফেলে, তাহা 
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হইলে সর্ববগ্রাস গ্রহণ হয়; তখন আলো! একেবারেই দেখা 

যায় না। যদি অদ্ধেক বা সিকি পরিমাণে ঢাকিয়া ফেলে, 

তাহা হইলে আলোও অদ্ধেক বা সিকি কমিয়া আসে। 

জেোতিষীরা বলেন, জীবন্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম 

ঢাকাঢাকি ও লুকোচুরি খেলাতেই তাহাদের আলোর বাড়া- 

কমা দেখা যায়। 



লএ্রদের জন্ম 

সল্পান্প কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনো 

বল] হয় নাই। জন্ম ও ্ৃত্যু বড় মজার বাপার; ইহারা 

ঠিক তালে তালে পা ফেলিয়া পাশাপাশি না চলিলে সংসার 

টিকিয়া থাকে না। 

বোধ হয় আমার কথাটি বুঝলে না। এই বাংলা 

দেশে যে দশ কোটি আন্দাজ লোক আছে, মনে কর আজ 

হইতে তাহাদের মতা রহিত হইয়া “গল, কিন্তু জন্ম “মন 

চলিতেছে ঠিক সেই রকমেই চলিতে লাগিল । বেশি দিন 

নয়, পঞ্চাশ বসর পরে দেশের অবস্াটা কি হইবে শাবিয়া 

রঙ 

দেখ দেখি। তখন নিশ্চয়ই লংলার মাটিতে পা রাখিবার 

জায়গাটুকুণ্ড থাকিবে না, মান্ুধে মানুষে সমস্ত দেশট! 

ভরিয়া যাইবে । আবার মান কর, যেন শগবানের আড্গায় 

বাংলাদেশের লোকের! মালেরিয়া, পলেরা, হাম, বসন 

যেমন মরিতেছে ঠিক "সেই রকমই মরিতে লাগিল, কিছু কেহ 

জন্মিল না। তাহা হইলে দেশের অবশ্য কি দাড়াইবে 

ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ ষাট না সন্তর বৎসর পরে নিশ্চয়ই 

দেখিবে, বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে,_-মামমর লাম, 

গন্ধও নাই । 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেড, জনতা ভালে হালে 

পা ফেলিয়! না চলিলে সংসার থাকে না। আমাদের বাংলার 

15 
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মানুষ লইয়া যে কথা বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া 

ঠিক সেই কথাই বলা চলে । নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ 
পাইয়া বদি কেবল মৃত্যুই থাকিত, তাহ] হইতে এতদিনে এক 

একটি করিয়া সব তার! নিভিয়া গিয়া আকাশটাকে অন্ধকার 

করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহ! বখন হয় নাই, তখন মানিয়া 

লইতে হয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মত নক্ষত্রদেরও জগ্মমৃতুা 

তালে তালে এক সঙ্গে চলে। 

তোমারা হয় ত ভাবিতেছ, দূরবীণ খাটাইয়া বুঝি এখনি 

তোমাদিগকে নক্ষত্রদের জন্মম্তত্যু দেখাইব। কিন্তু তাহা 

পারিন না। মানুষ বাচে কত বসর জান ত,-_সন্তর আশী 

নববত না হয় একশত বতসর পধ্যন্ত। কিন্তু এমন 

কতকগুলি পোকা আছে, যাহারা ভুস্ঘণ্টা তিন ঘণ্টা মাত্র 

বাচে। এই মল্প সময়ের মধোত তাহারা জান্ময়া বড় হয়, 

বুড়ো হয় এবং মরিয়া যায়। এখন যদি এই রকম একটি 

পোকার দল একটা পাড়া গাঁয়ে গিয়া কোমর বীধিয়া বলে, 

মানুষ কি রকমে জন্মে ও কি রকমে মরে দেখিতে হইবে, 

তাহা হইলে তাহারা কি সতাই মানুষের জন্মস্বত্যু দেখিতে 

পায়। পাড়া গায়ে রোক্ত মানুষের জন্মমত্য হয় না। কাজেই 

আক্ষালন করিয়া বসিতে বসিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার 
দলের ভবলীলা সংবরণ করিতে হয় ;_জন্মস্থত্যু দেখিবে 

কে? নক্ষত্রদের তুলনায় মানুষের পরমায়ু ঠিক পোকার 
দলের পরমায়ুরই সমান । নক্ষত্ররা বাচে লক্ষ লক্ষ বশুসর, 
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মানুষ বাঁচে এক শত বগুসর। কাজেই আমরা যদি এই 

একশো বতসরের পৰমায়ু হাতে করিয়া এখনি দূরবাণ 

খাটাইয়। নক্ষত্রদের জন্মম্ৃত্যু দেখিতে যাই, তাহা হইলে 
একটা হাসির বাপার হয নাকি? 

অল্লায়ু পোকাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু 

তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা যে সত্যই পোকার মত নয়, একথা 

বোধ হয় তোমাদিগকে বুঝাইয়। দিতে হইবে না। মানুষের 

খুব উচ্চ বুদ্ধি ও হান আছে । ভা ছাড়া বন্ঠমানকে দেখিয়া 

মতীত কালের কথা বেশ আন্দাজ করিতে পারে এৰঃ 

ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা সব দিক দেখিয়া শুনিয়া ঠিক 

জানিতে পারে । জ্যোতিবীর| ব্কমানের নানা ঘটনা দেখিয়া 

এই রকমেই নক্ষত্রদের জন্মবুত্তান্ত লিখিয়াছেন। 

আকাশের কোনো এক জায়গায় হঠাৎ একটা নুতন 

নক্ষত্র দেখা দিল এবং তাহ শুক্র বা বৃহস্পতির মত উচ্জ্বল 

হইয়া জ্বলিয়া ঢ'মাস চার মাস পরে নিহিয়া গেল, এরকম 

ঘটনার কথা বোধ হয় তোমরা স্এ্ন নাই । আমরা স্রনিয়াছি, 

কিন্তু দেখি নাই । জ্যোতিধীরা কিন্তু গত এক শত বগুসরে 

এই রকম সান আটটি নক্ষত্র জ্বলিতে দেখিয়ােন। 

এই নক্ষত্রদের জন্মম্বভা বড় আশ্চধা বাপার। ডাক্তার 

এনডারসন ইংলগ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী । ইংরাজি 

১১০১ সালে তিনি এই রকম একটি নুতন নক্ষত্রকে বাহির 

করিয়াছিলেন। কোথায় কিছু নাই, রাত্রি আড়াইটার সময়ে 
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উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহা জুলিয়া উনিয়াছিল। 

প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু চতুর্থ দিনে 

সেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশহাজার গুণ উজ্জ্বল হইয়াছিল 

ভাবিয়া দেখ, আকাশের এ জায়গায় কি ভয়ানক আগুনই 

জলিয়াছিল। কিন্থু আগুন বেশি দিন থাকে নাই। জন্মের 

ঠিক পাঁচ ছয় দিন পরে নক্ষত্রটির আলো কমিতে মরম্ত 

কছিয়াছিল এবং আট দিনে সেটি একেবারে নিভিয়া গিয়া- 

ছিল। ১১৯০১ সালের পরে আরো গেটা ঢুহ নক্ষত্রের 

এই রকম ছুল] ও নিভা দেখা গিয়াছে । | 

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ সালে বে দ্রটি শুতন 

নক্ষত্রকে দেখা গিয়াছিল, সেগুলির কথা আরো আশ্চব্য | 

এই নক্ষত্র গুলি হঠাণ্ড নিভিয় যায় নাই, প্রায় এক মাস ধরিয়া 

তাহাদিগকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। আজও তাহারা 

আকাশে ভুলিতেছচে। কিন্তু সাধারণ নক্ষদের মত ইহাদিগকে 

খালি চোখে দেখা যায় না। দুরবীণ দিয়া দেখিলে বোধ 

হয় যেন, এক-একটা প্রকাণ্ড বাস্পরাশি আকাশে জুলিতেছে। 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নূতন নক্ষত্র 

জন্মিয়াই মরে না; কেহ কেহ বাচিয়াও থাকে । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, আকাশের এক কোণে 

একটি আলোর বিন্দু দেখা গেল, এবং হুয় ত মাস-খানেক 

থাকিয়া নিভিয়া গেল । তাহা লইয়া এত হাঙ্গামা কেন। 

কিন্তু চোখে একটুখানি দেখাইলেও ইহা কখনই সামান্য আগুন 
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নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড আকাশের কোটি কোটি মাইল 

জুড়িয়া চলে। কাজেই জ্লোতিমীরা ঘটনাগ্চলিকে উডাইয়া 

দিতে পারেন নাই। কেন আকাশের খালি জায়গায় হঠাৎ 

এই রকম আলো জ্বলে, তাহারা বগুসরের পর বতসর আলো 

চনা করিয়৷ তবে জানিতে পারিয়াছেন । 

যাহা হউক, এসন্বন্ষে জ্যোতিষীর! যাহা বলেন, তাহা 

বড়ই আশ্চযাজনক | উক্কাপিণ্ডেরা বাতাসের ভিতর দিয়া 

জোরে নামিবার সময়ে বাতাসের সা পাইয়া জুলিয়া উঠে, 

একথা ভোমরা আগেই আুনিযাচ; পাথরে পাথরে গোকা- 

গকি লাগিলে মাঞ্চনের ফুল্কি বাহির হয়, হাহা হয় ত 

স্সচক্ষেন দেখিয়ছ । জ্্যোতিবারা বলেন, পুতিন নক্ষত্রের 

তাপ ও আলো সকলি প্রকাণ্ড প্রকাঞ্চ ক্রিনিসের গোকাঠকি 

হইতে উৎপন্ন হয়। 

তোমর! হয় ত ভাবিতেছচ, মহাকাশে আবার এরকম 

ঠোকাঠকি হইবে কি রকমে । কিন্তু আকাশে বড জিনিসের 

অভান নাই । যে-সব মআলোহীন লক্ষ লক্ষ ঢা নক্ষত্র 

মরিয়া গিয়া ভূন্তের মত আকাশের ঙ্গকারে বেড়াইতেছে, 

তাহাদের কথ! মনে কর। তাহাদের সব গিয়াছে, কেবল 

গতিটুকুই আছে। কাক্তেই ভয়ানক বেগে ইহারা ঘঙ্গন 

পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন কি কাণ্চ হয় ভাবিয়া দেখ 

দেখি। ছু'ধানা রেলের গাড়ীতে ঠোকাঠ্কি হইলে কি হয়, 

তোমরা পুন নাই কি? তখন একখানা গাড়ীও আন্ত থাকে 



৭৮ গ্রহ-নক্ষত্র 

না। যখন ছু*টা বড় বড় মরা নক্ষত্র ছু'দিক হইতে ছুটিয়া 

আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন তাহাদেরও এ রকম 

দশ] হয়। দু'টাই চুরমার হইয়া ভাভিয়া যায়। কেবল 

ইহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক আগুন জ্বলে এবং আগুনে 

তাহাদের দেহের মাটি-পাথর ধাতু সকলি জুলিয়া পুডিয়া]) 

খাকার পৃব্বে 

বাস্প হইয়া পড়ে! এই জ্বলন্ত বাম্পরাশিকেই আমরা দূর 

' হইতে নুতন নক্ষত্রের আকারে দেখি। 

ধাক্কার সমজজে 

মরা নক্ষত্রেরা কি রকমে ধাক্কা পাইয়া জ্বলিয়া উঠে 

এখানে তাহার দুইখানি ছবি দিলাম | ছবি দেখিলেই বুঝিবে 

মরা নক্ষত্রেরা যখন পরস্পরকে একটুখানি ছু ইয়া ধা দেয়, 

তখন তাহাদের সমস্ত দেহ ভাভিয়া যায় না । কেবল যেটুকুতে 



নক্ষর্দের জন্ম হব 

ধাক্কা লাগে তাহাই জ্বলে ও পোড়ে। কাজেই এরকম 

ঠোকাঠুকির আগ্তন বেশি দিন থাকে না, অল্প দিনের মধো 

ধাক্কার পরে 

ঠা হইয়া নিভিয়া যায়। কিন্তু যখন একটা নক্ষত্র এক- 

বারে আর একটার গায়ে পড়িয়া ধাক্কা দেয়, তখন কাহারো 

রক্ষা থাকে না। নিমেষের মধো ঢ'্টাই সম্পণ ভাঙিয়া- 

চুরিয়া জ্বলিয়! উঠে। এই আগুন কয়েক দিনর মধো 

কমিয়া যায় বটে, কিন্থু একবারে নিভে না। রাবণের চিভার 

মত তাহা দাউ দাউ করিয়! লক্ষ লঙ্গ বতসর ধরিয়া ভ্বলিতে 

থাকে। 

জ্যোতিষীর! স্বচক্ষে এধান্থ যে-সকল নূতন পক্ষত্রের জম্ম 

দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল দুইটারই দেহ ভ্বলিতে 

দেখা যাইতেছে। এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি । 

কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, এই মহাকাশে নক্ষত্রদের 

কেবল ছুণ্টা চিতাই আছে। এই রকম আগুন আকাশের 

যেখানে-সেখানে দেখা যায়। হখন পৃথিবী ও চ্দ্রসুধ্যের 

জন্ম হয় নাই, এই এরকম প্রাচীন কালেও নক্ষরদের 

্ শশী শিস ৮ পি শশী আপশসশ ও ৯৯৮, 

জপ পিপিপি লিপ পাস পিপিপি 

৭১ শিীপপিপিী সি তিসাশিত 



২৮০ গ্রহ-নঙ্গত্র 

ঠোকাঠকি হইয়াছে এবং তখন যে-সব আগুন 'বলিয়াছে 

তাহ! নিভিয়া যায় নাই। আকাশের প্রায় পাঁচ হাজার জায়গায় 

এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গ্রিয়াছে।” জ্যোতিষীরা 
এগুলিকে নীহারিকা (২৭)0]৭) বলেন। নামটি যতই মিষ্ি 

হউক না কেন, এগুলি যে সত্াই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের 

চিতার আগুন, তাহ প্রায় সকলেই স্বীকার করেন । 



_নীহারিক! 
স্তোঙ্মব্রা বোধ হয় নীহারিকা দেখ নাই । ইহা আকাশের 

এক অদ্ভুত জিনিস । দূরবীণ ছাড়া এগুলিকে প্রায়ই দেখা 

যায় না; হঠাগ দেখিলে মনে হয়, যেন দুরবীণের ভিতরে 

একখানি সাদা উদ্দ্রল মেঘ দেখা মাইনেছে। কিন্তু এলি 

যে মেঘ নয় বা দুরের নক্ষত্রদের লেপা আলো নয়, তাহা 

বেশ বুঝা যায়। বন দূরে কোটি কোটি মাইল জায়গ। 

জুড়িয়া যে বাম্পরাশি ভুলিতেছে, তাহাকেই আমরা উজ্জ্বল 

মেঘের মত দেখিতে পাই । ভরল বা বাষ্পীয় জিনিসের 

কোনো নিদ্দিষ্ট আকার থাকে না। নাহারিকার সর্ববাজে 

কেবল বাষ্প বা খুন ছোট ছোট জড়কণাহ থাকে, এজন্য 

তাহাদের সকলকে একই নিদিষ্ট আকারে দেখা যায় না। 

কোনোটির আকার লম্বা, কোনোটি আংটির মত গোল, 

কোনোটি ইস্ক্রুপের পেঁচের মত। কিন্তু এই সব আকার 

দেখিলে স্পস্ট বুঝা যায় ষে, নীহারিকাদের দেহের বাষ্পরাশি 

স্থির হইয়া নাই। ঝড়ের বাতাল ঘেমন ছুটাছুটি করে, 

ইহাদের দেহের বাস্পরাশি ও জড়পিগু যেন সেই রকমেই 

ছুটাছুটি করিতেছে ও খুরপাক্ খাইতেছে । 



এনডৌীমিডা-মগ্ডলের নীহারিকা 



নীহারিক। ২৮৩ 

এখানে আমরা ছু'টি নীহারিকার ছবি দিলাম । প্রথমটি 

এন্ডোমিড৷ রাশির নীহারিকা । আকুতি দেখিলেই বুঝিবে, 

যেন ইহার দেহের বাম্পরাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার 

পথে পাক খাইতেছে । ইহ? আকাম্বের যে পরিমাণ জায়গ! 

জুড়িয়া আছে, তাহাতে আমাদের সুবোর রাজোর মত 

অন্ততঃ দু'হাজার রাজা অনায়াসে থাকিতে পারে ! 

ফালপুরুষের নীহারিক' 

দ্বিতীয় ছবিটি “কালপুরুষের” (()71)1)) নাহারিকর 



২৮ গাহ-নক্ষত্র 

আকৃতি । কালপুরুষের কোমরের নীচে যে কয়েকটি নক্ষত্ত 

আছে তাহাদেরি মধ্যে এই নীহারিকাটিকে দেখা যায়। ইহাও 

আকাশের এক প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া জ্বলিতেছে । 

ভাবিয়া দেখ, মাকাশের এক একটা জায়গায় নীহারিকা- 

গুলি কি ভয়ানক অগ্রিকাণ্ডই করিতেছে 

কৃতিকা-মণ্ডলের নীহারিকা 

আকাশে আগুনের অভাব লাই, _সৃধ্যে গ্রহ-উপগ্রহে 

ধমকেতুতে উন্পিণ্ডে এবং নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘে কত আগুন 



নীহারিকা ২৮৫ 

জুলিতেছে, তাহা কল্পনাই করা যায় না । কাজেই নীহারিকায় 

আগুন আছে বলিয়া জ্যোতিষারা আশ্চর্য হন ন।,_ ইহারা 

তাপ ত্যাগ করিয়া জমাট বাধিলে যে এক একটি নক্ষত্রের 

সৃষ্টি হয়, তাহা জানিয়ই অবাক্ হন। 

তোমরা কোনো কারখানা-ঘর দেখিয়া কি? 

কুমোরের কারখানায় কুমোররা মাটি ছানিয়া কত রকমের 

হাড়ি কলসা ও পুতুল প্রস্তুঠ করে। কাছের কারখানায় 

ছুতার মিল্সিরা কাঠ দিয়া কত জিনিস শিশ্মাণ করে। 

(জ্যোতিযীরা বলেন, নাহারিকাঞ্চলি বিধাতাব একএকটা 

কারখানার । ্যসৰ জিনিসে সুধা £ মহাসুণাদের গড়া 

যাইতে পারে, তাহা নাহারিকাখলিতে মুঠ খাকে | হার 

পরে যখন ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাধিতে আর কারে, তন /সহ- 

গুলিই এক-একটি সুধা বা নক্ষাত্রের স্থষ্টি কীরতে পাকে । 

বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে শ্াহার আধিকাতশহ আদা 

সমুদ্রে জমা হইয়া ক্রমে বাস 2য় «বু সেই বাষ্পহ মেঘ 

হইয়া আবার বুঠির আকারে মাটিতে পাডে। বা হঠতে 

মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার বগি, সটির প্রথম হাতে 

চলিতেছে । জীবজন্ু গাছপালা মরিয়া মারা মিশিয়া মায় 

এবং সেই মাটি হইতে খানা সংগ্রহ করিয়া নতন ভাবল 

* শাপলা বাচে। প্রকুতির সব কাজেই এক রকম পুরা হল 

হইতে নৃতনের স্থি দেখা যায়। গ্রহনক্ষ-সূদাদের জন্ম 

মুহ্যতে সেই নিয়মই চলে । যখন আকাশের মহালুরা চলি 



৮৬ গ্হ-্নক্ষত্র 

ভাপ ও আলো বায় করিয়া মরিয়া যায়, তখন আমরা ভাবি, 

মৃত্যার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। 

কিন্তু তাহা হয় না,__মরা নক্ষত্রেরাই পরস্পরকে ধাককাধুকি 

দিয়া আবার জ্বলিয়া উঠে এবং এক-একটি নূতন নক্ষত্রের 

জন্ম দেয়। ভাবিয়া দেখ বিধাতার কৌশল কি স্থুন্দর! 

যাহা পুরাতন এবং সংসারের সকল ক।জের অযোগ্য তাহাই 

মৃত্যর ভিতর দিয় নৃতনকে জন্ম দেয় এবং তাহাতেই আমাদের 

এই অপর্বব থষ্টিখানি টি'কিয়া থাকে । ইহা আশ্চর্য্য নয় কি? 



সৃধ্য-জগতের উৎপত্তি 
ন্ুুঙ্য ও আকাশের অসংখা নক্ষত্রের যে, একই রকমের 

জোতিক্, তাহা মাগে অনেক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি । 

সূধ্য, আমার্দের কাছের জিনিস, তাই ইহার এত বড় আকার, 

এত তাপ ও আলো । নক্ষত্রেরা দূরে আছে, তাই তাহাদের 

তাপ বুঝা যায় না এবং আলো এত অল্প হয়। 

তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, নক্ষত্রের যেমন 

এক-একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়ছে, সুণ্য ৪ তাহার 

উপগ্রহেরা ঠিক সেই প্রকার এক-একটা নীহারিকা হইছে 

জন্মিয়াছে | তাহ| হইলে দেখ,_যে পথিবাতে আমরা এখন 

বাস করিতেছি, তাহার মাটি-পাথর এমন কি তোম।র আমার 

দেহের অণুপরমাণু একদিন প্রকাণ্ড নাহারিকার আকারে 

আকাশে ভুলিয়া ছ্ুলিয়া ঘুরপাক খাইত। কত দিন এই 

রকম ভ্তলা-পোড়৷ চলিয়াছিল জানি না,_হয় ত কোটি কোটি 

বগুসর চলিয়াছিল এবং তার পরে ঠাণ্ডা হইয়া, সুযা, বুধ, 

শুক্র, পৃথিবা, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপ গ্রহদের 

সৃষ্টি করিয়াচিল। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা 

ঠাণ্ডা হইলে, একট! জিনিসেরই স্ষ্টি করিতে পারে; সুধ্যের 
চারিদিকে যে ছোট-বড় আটটি গ্রহ এবং যে-সব উপগ্রহ 

আছে, তাহাদের উত্পত্তি কি রকমে হইল? জ্যোঠিযীর। 

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তর দিতে গিয়া যে-সকল 

কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চধ্য । 



২৮৮ গ্রাহ-নক্ষত্র 

সৃষ্য এখন আকাশের যে জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া! 
আছে, তাহা কত বড় আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। 

জ্যে(তিষারা বলেন, এই প্রকাণ্ড জায়গা জুড়িয়া,স্হগ্ির পুবেন 

একটি বড় নীহারিকা জুলিত এবং তাহার বাম্পরাশি ঝড়ের 

বাতাসের মত পাক খাইত। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে 

বাস্পরাশি আকাশের এতট! জায়গ! জুড়িয়৷ থাকে, ভাহা কখনই 

থুব ঘন হইতে পারে না। এ নীহারিকার বাষ্প প্রথমে ঘন চিল 

না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাসের চেয়েও হালকা ছিল । 

ভেনেটিল মগুলের নীহারিকা 

এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম । এটি উত্তর 

আকাশের একটি নক্ষব্রম গুলে ((21)05 ৮ ৩1701০) আছে, 
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আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে ইহার দেহের বাম্পরাশি কি রকম 

বেগে পাক খাইতেছে। জ্যোতিষীরা অনুমান করেন, 

সৃধ্যের নীহারিকার হাল্কা বাষ্পরাশি এই রকমেই স্বলিয়া 

ভ্বলিয়া ঘুরিত। 

কোনো গরম জিনিসকে ঠা ঞা করিলে কি হয় তোমরা 

তাছা আগ্নে শুনিয়াচ ;--ঠাা করিলে পূর্বের আকার আর 

থাকে না, তাহ! ছোট হইয়া আসে। লক্ষ লক্ষ বদর তাপ 

ছাড়িয়া সুধ্যের নীহারিকার অবস্থাও তাহাই হইয়ািল,-_- 

সেটি আকারে ছোট হইয়া আগেক্কার চেয়ে অনেক জোরে 

বন বন্ করিয়। ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। | 
তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, আকারে ঠোট তষ্টল 

বলিয়া আগের চেয়ে কেন জোরে ঘুরিবে ? তোমাদের এই 

প্রশ্গের উত্তর এখন দিতে পারিব না। তোমরা বড় হইয়া 

বখন অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ধ কধিতে পারিবে, তখন এ 

প্রশ্নের উদ্ভর জানিতে পারিবে । 

মনে কর, তোমরা একটু শক্ত কাদা দিয়া যেন একটি 

ভাটা বা বল্ প্রস্তৃ্ করিলে এবং ভিতরে একটা কাঠি চালাক 

ভাটাকে জোরে ঘুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম 

ভাটার আকৃতি কি রকম হষ্ইবে একবার মনে ভাবিয়া দেখ 

দেখি। ঘুরপাক খাইয়া সেটি কখনই আগেকার মত 

গোলাকার থাকিবে না, জিনিসটার উপর ও নীচের দিক্ 

চেপ্টা হইয়া ধাইবে। জ্যোতিযীরা বলেন, সুযোর 
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নীহারিকা খুব জোরে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ঠিক্ এ 

দশাই হইয়াছিল ;--উহার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্টা 

হইয়াছিল এবং শেষে চেপ্টার পরিমাণ এতই বাড়িয়া গিয়া- 

চিল যে, সমস্ত নীহারিকার খানিকটা অংশ গাড়ীর চাকার 

মত আকুতি লইয়া খসিয়৷ পড়িযাচিল । 

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, সুযোর নীহারিকা হইতে 

চাকার মত একটা অংশ একবারই খসিয়াছিল। কিন্তু 

জোতিষীরা তাভা বলেন না। পুক্ষরিণীর জলে টিল ফেলিলে, 

টিলেরজায়গা হতে কিরকম বার বার গোলাকার ঢেউ উৎপন্ন 

হয়, তোমরা কি তাহা দেখ নাহ ? মুল নাহারিকা হইতে 

এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ খসিয়া৷ পড়িয়াছিল 

এবং সেই সব চাকার বাস্প ক্রমে ক্রমে জমাট বাঁধিয়া, 

নেপ্চুন ইউরেনস শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি গ্রহের 

স্থষ্টি করিয়াছিল । এই রকমে গ্রহদের স্ষ্টি হইলে মুল 

নীহারিকার যে অংশ মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন তাহাই 

সুযোর আকৃতি লইয়া! গ্রহদের মাঝে দ্রাড়াইয়া আছে । 

গ্রাহেরা আসল নীহারিকার যে-সকল অংশ পাইয়াছিল, তাহা 

অতি অল্প, তাই বুধ গুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহেরা 

তাপ ভাগ করিয়া শীত ঠাণ্ডা হইতে পারিয়াছে ; বৃহস্পতি, 

শনি, ইউরেনস্, নেপ্চুনের দেছ বড় হইলেও তাহারাও 

প্রায় ঠাণুা। হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু সুয্যের ভাগে 

আসল নীহারিকার যে অংশ পাঁডয়াছিল, তাহা গ্রহদের 
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ভাগের মত অল্প ছিল না, তাই সূর্য্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে 

পারে নাই। ূ 

কোনো অখণ্ড নীহারিকা হইতে সূধ্য ও গ্রহদের স্যষ্টি 

যে কথা বলিলাম, তোমরা তাহ বুঝিতে পারিলে কি না জানি 

না। এখনে ষে ছু"খানি ছবি দিলাম তাহা দেখিলে কতকটা 

বুঝিবে বলিয়া মনে করিতেছি । 

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিকা 

হইতে এক একটা চাকার মত অংশ খসিয়াছিল, ২৯১ প্রশ্ঠার 

ছবিটি হইতে তোমরা তাহা বুঝিবে। 

ছবির মাঝখানে সুধ্যকে দেখিতে পাইবে । ইহা৷ ঘুর- 

পাক খাইতে খাইতে প্রায় গোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহা- 

রিকা হইতে সকলের আগে যে চাকাটি বাহির হইয়াছিল, 

তাহ্থার বাম্প প্রায় সম্পূর্ণ জমাট বাঁধিয়া একটি এাহের সৃষ্টি 

করিয়াছে । ইহা নেপ্চুন্। তার পরে যে চাকাটি আছে, 

তাহার সকল অংশ এখনো জমাট হয় নাই,__-জমাট বাধা 

স্বর হইয়াছে মাত্র । ইহা ইউরেনস্। এই সব ছাড়া 

সৃধ্যের গায়ে-লাগা আরো কতক গুলি চাকা ছবিতে দেখিবে,__ 

এগুলি শনি বৃহস্পতি মঙ্গল ইত্যাদির চাকা; জমাট বাধিতে 

পারে নাই বলিয়া, তাহাদের বাস্পরাশি এখনে! ছড়াইয়া আছে। 

দ্বিতীয় ডবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে সৃষ্য-জগতের 

সৃষ্টির কথা তোমরা ভালে! করিয়! বুঝিবে। বইয়ের পাতার 

ক্ষপ্র জায়গাটুকু আকাশের ছু'হাত দশ হাত জায়গ! নয, ইহার 
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প্রসার কোটি কোটি মাইল। স্থষ্টির আগে সেখানে ভ্বলন্ত 

নীহারিকার বাম্প ছুটাছুটি করিত ;- ছবিটিকে ভাল করিয়া 

দেখিলে তাহ বুঝিতে পারিবে । এই আগুনের ঝড়ের মধ্য 

দিয়াই যে, আমাদের এমন সুন্দর পৃথিবীখানি জন্মিয়াছিল, 

একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা 

ইহাই শত শত বশুসর দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিয়া স্থির 

করিয়াছেন, কাজেই তাহাতে আর অবিশ্বাস করা যায় না। 

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্ ও নেপচুনের জন্ম হইয়া 

গিয়াছে, তাহারা এখন নীহারিকার ঘুণিপাক্ হইতে যেন দুরে 

পড়িয়া আছে । শনি ও বৃহস্পতিও প্রায় তাহাদের নিজের 

মুস্তি পাইয়াছে । কিন্তু মঙ্গল, পৃথিবী, গুক্র ও বুধ এখনো 

নীহারিকার ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে ' 

একটি অবয়বহীন জলন্ত নীহারিকা হইতে এই রকম 

সুধ্য ও গ্রহদের উৎপত্তি আশ্চযা বাপার নয় কি? 



নক্ষএ্র-চেন। 

আান্ক্গানুশপশ চোখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, 

জ্যোতিষীরা তাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন । শ্ধু তাহা 

নয়, প্রত্যেকেরই এক-একটা গাম দিয়া,তাহা কেতাবে ও 

নক্ষত্রদের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেচ, গোট। পঁচিশ নাম আমাদের 

মনে রাখা যখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষতের নাম মনে রাখি- 

বার জন্য বুঝি জ্গোতিষারা রাত্রি জাগিয়া নাম মুখস্থ করেন। 

কিন্জ্ু তাহা করিতে হয় না। 

পরথিবীতে কত গ্রাম ও নগর আছে ভাবিয়া দেখ দেখি | 

গ্রামের কথা ছাড়িয়া তোমরা যদি বড বড় সহরশ্খলির একটা 

হিসান কর, তাহা হইলে সহরের সংখ্যা ছয় ভাঙারের বেশি 

হয় নাকি? কিন্তু ইহাদের নাম আমরা মনে রাখি চেষ্টা 

করি না। আমর! পৃথিবাকে কখনই একটিমার “দশ বলিয়া 

মনে করি না, সমস্ত স্থলভাগকে খণ্ড খগ% করিয়া হাগ করি 

এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। তার পর 

কেতাবে ও ম্যাপে তাহাদের নাম লিখি । এহ সব নাম 

আমাদের প্রায়ই মনে থাকে! মনে না পাকিলে ম্যাপ দেখিয়া 

বই খুলিয়া কোথায় কোন্ সহর আছে ঠিক করি! 

নক্ষত্র চিনিবার জন্য জ্োতিঘারা ঠিক এরকমই করেন। 

ক্তাহারা সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করেন এবং 

এক-একটা ভাগকে এক-একটা নক্ষত্রমঞ্চল বা রাশি বলেন। 



২৭৬ গ্রহ-নক্ষত্র 

তার পরে প্রত্যেক ভাগের কোথায় কোন্ নক্ষত্রটি আছে, 
আকাশের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রের 
এক-একট। নামও দেন। কেহ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তীহারা 

আকাশে সেই নক্ষমগ্লগুলিকে দেখান এবং তাহাদের 

মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে তাহাদের নাম শিখাইয়। দেন । 

পৃথিবাকে কি রকমে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে 

তাহা পড়িয়াচ । এক এক রাজ! যে জায়গাটুকুতে রাজত্ব 

করেন, সেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বলা 

হয়। যেমন এ অঞ্চলে ইংরাজ যেটুকৃতে রাজত্ব করেন, 

তাহা ভারতবষ ; কাবুলের আমীর যে অংশের রাজা তাহ 

আফগানিস্ান; মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তাহা 

জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এ-রকম রাজা নাই এবং 

রাজাও নাই; কাজেই জোতিষীরা আর এক রকমে আকাশকে 

ভাগ করিয়াছেন। ক 

নক্ষত্রগুলিকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া 

দেখিতে পার, হাহা হইলে দেখিবে, এক জায়গায় কতকগুলি 

নক্ষত্র মিলিয়া যেন একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে | 

আর এক জায়গায় হয় ত দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া 

যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চারি কোণা জিনিস হইয়। 

ফ্াড়াইয়াছে । শরগুকালে হখন সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়। 

বেড়ায়, তখন মেঘের কত রকম আকুতি কল্লন! করা যায় দেখ 

নাই কি? একটা মেখকে হয় তঠিক্ হাতীর মত দেখা গেল, 
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কিছুক্ষণ পরে তাছ! একটা গোর বা বুড়ো মান্রষের মত 

&্াড়াইল। এ-রকম মেঘের খেলা অনেক সময়েই দেখা যায়। 

জ্োতিষার। আকাশের নক্ষত্রাদের লইয়া এ রকমই এক- 

একটা অদ্ভুত আক্ুতির কল্পনা কারয়া থাকেন ' 

ভাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশে রাজা বা রাজা না 

থাকিলেও, তাহার জায়গায় জারগায় নক্ষত্রের মিলিয়। যে-সব 

আকৃতির ্গ্রি করিয়াছে ভাভা আছে । ক্োতিমীরা এইসব 

আকুতিকে মনে রাখিয়া গাকাশকে নানা অংশে ভাগ করেন 

এবং কতকঞ্চলি নক্চর এক তইয়া আকাশের যেখানে একটা 

ভেড়ার মত চেহার' পাহইয়াছে, হাহাকে মেষরাশি পালেন; 

যেখানে ধাডের মত চেহারা পাইয়াছে, হাহাকে বুষরাশি 

বলেন এবং “যখানে বিচার মত আকুতি করিয়াছে হাতকে 

বৃুশ্চিকরাশি বলেন।  এঠ রকম রাশিতে এবং নক্ষরমণ্তীলে 

সমস্য আকাশে ভাগ করা রহিযাচে কেবল হহাত নহে, 

কোন কোন তারাঘ মিলিয়া আকাশের কোনি অংশে মিস, 

বুষ, বিভা প্রভৃতির মত হইয়া আছে, জোতিবারা হাহা 

মাপে আকিয়া রাখেন | ঘাহারা নক্ষত্র চিনিতে চায়, 

ভাহাদিগকে সেই মাপ দেখাহয়া মাকাশেব কোথায় মেমরাশ 

কোথায় বুষরাশি আছ, জ্োচিষারা তাহা দেশাহয়া দেল । 

তাহা হইলে বুঝ! নাহতোছে নক্ষত্র চেনা পুর পক্ষ পয়। 

মনে কর, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জাপানের টোকিয়ো সহর 

কোথায় যাহার ভূগোল জানা লাছে, লে কালা 
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বেল্জিয়ম্ ইংলগু বা চীন দেশে খোজ না করিয়া, প্রথমেই 

জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো সহরকে 

আডুল দিয়! দেখায় । সেই রকম যদি কেহ জিন্ভ্ঞাসা করে 

বুষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,_তাহা হইলে যাহার 

নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনে দিকে না তাকাহয়া আকাশের 

যেখানে বুষরাশি আছে, তাহার খোজ করে এবং তার পরে 

সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরিয়া ফেলে। 

পৃথিবাতে রাজার সংখা খুব বেশি নয়, কাজেই রাজোর 

সংখাও বেশি নয়। কিন্তু জোতিষযীরা আকাশকে যে-সব 

মণ্ডল বা রাশিতে ভাগ করিয়াছেন, তাহার সংখা! অনেক । 

ক্যাল্ডিয়ান নামে এক অতি প্রাচীন জ্ঞাতি নক্ষত্রদের লইয়া 

সর্বপ্রথমে নানা আকুতির কল্পনা করিতেন। মেষপালন 

ইহাদের কাক্ত ছিল। তাহারা এখনকার লোকদের মত 

লেখাপড়া জানিতেন না এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও 

বুঝিতেন না। বাঘ-ন শ্রুকের মুখ হইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা 

করিবার জন্য ভাহারা খোলা মাঠের মধ্যে শুইয়া রাত জাগিয়া 

পাহারা দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া! তাহাদের এক-একটা 

আকৃতি কল্পনা করিতেন। এই রকমে তাহারা |সংহ ভল্লুক 

ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর নামে আকাশকে অনেক ভাগে 

ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিষীরা 

সেই কাল্ডিয়ান্দেরই ভাগকে মানিয়া চলিতেছেন। আমরা 

তোমাদিগকে আকাশের সকল নক্ষত্র-মগ্ুলের কথ! বলিব না, 
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কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতককে চিনিবার 

বলিয়া দিব । 

তোমরা উত্তর-আকাশের সপ্তষি নামে নক্ষত্র-মগ্ডুলকে 

++. দেখিয়াছ কি? সাহটি বড় 

ক. সপ্তষি বি টু 
ৃ চিনির বড় নক্ষত্রকে লইয়া এই 

্ রি মগ্ডলটি হইয়!ছে । এখানে 

তি সপ্তুমিমণগলের একটা ছৰি 

টু দিলাম ইহার সাতটি নর 

ও (কমন শ্রন্দরতাতবে সাজান 

৮ আছে দেখিতেছ। মখন উক্চর- 

্ আকাশে সপ্চমি উদয় হয়, 

তি তখন নক্ষব্র্লিকে এ রুক- 

ধ্রব-তারা মেই সাজানো দেখা যায়। 

সপ্তবিষণ্ল /চব্রবৈশাখ মাসে সন্ধার 

সময়ে তোমরা এই মণ্ডলকে উত্তর আকাশের এপ উপর দিকে 

দেখিতে পাইবে এবং জ্যৈষ্ঠমাঘাঢ মাস হইতে ঠাতাকে 

একটু-একটু করিয়া পশ্চিমে হেলিতে দেখিবে । হার পরে 

ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ এহ চারি মাসের সন্ধাকালে 

দি তোমরা সপ্তষির খোজ কর, তাহা হলে হাহাকে 

দেখিতেই পাইবে না। পৌষ মাসে খোজ করিলে সন্ধার 

সময়ে আকাশের উত্তর-পূর্বব কোণ হইতে হহাক একট-একটু 

করিয়া উপরে উঠিতে দেখিবে। 
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যে ছবি দেওয়া গেল তাহার সহিত মিলাইয়া তোমরা 

তয় ত সন্তষিকে চিনিতে পারিবে। যদি চিনিতে না পার, তবে 

ষাহ্ারা একটু-আধটু জ্যোতিষের কথা জানেন তাদের কাহাকেও 

জিজ্ঞাসা করিয়ো, তিনি সপ্তষিমণ্ডলকে চিনাইয়। দিবেন । 

দুই হাজার আড়াই হাজার বুসর আগে আমাদের পূর্বব- 

পুরুষেরা সগুষিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার 

সাতটি নক্ষত্রের মরাচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা পুলহ, ক্রুতু 

এবং বশিষ্ট এই সাতটি নাম দিয়াচিলেন। এগুলি আমাদের 

দেশের বড় বড় খষিদের নাম। এই জন্যই এই সাতটি তারা 

আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সপগুুষিম পতল বলা হয়.। 

ইংরাজ-জোতিষীরাও সপ্তষির সাতটি তারার এক-একটি 

নাম রাখিয়াছেন ; কিন্দু সেগুলি দেবতা বা খধষিদের নাম 

নয়। তীহারা ইহাকে সপ্তধষিমণ্ডল না বলিয়া ভল্লুক-মণ্ডল 

বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলিয়া একটি ভল্পুকের আকুতি 

করিয়াছে বলিয়৷ তাহাদের মনে হইয়াছিল। শেষের তিনটি 

তারাকে তাহারা ভল্গুকের লেজ বলেন। 

সপ্ডতষির একটি তারা বড় মজার । ইহাকে আমাদের 

জ্োতিষীরা বশিষ্ট বলেন। পরিস্কার রাজ্রিতে তোমরা ষদি 

বশিষ্ঠকে ভাল করিয়া দেখ. তাহা হইলে উহার ঠিক গায়ে 
একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে পাইবে । এটির নাম 

“অরুন্ধতী” 1 অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্্বরী। সকলের ভাগো 

কিন্তু এ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা বটে না। বাহাদের দৃষ্টিশক্তি 
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খুব ভাল তাহারাই জরুত্ধতীকে দেখিতে পায়। তোমরা 
নিশ্চয়ই চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে । 

তোমরা গ্রুব-ভারার বোধ হয় নাম শুনিয়াছ। সব 

তারা রাত্রিতে সরিতে সরিতে পশ্চিমে অস্ক যায়, কিন্তু ফ্রব- 

তারার অস্ত নাই,__উদ্য়ও নাই। মাক্ত তাহাফে যেখানে 

দেখিতেছ, এক শত বসর পযর়ে, হয় ত হাজার বশুসর পরে« 

তাহাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাইবে । সম্রষি দিয়া 

এই তারাটি বেশ চেনা যায়। ভবিতে সপ্পধষির “ক” ও 

“খ” নামে যে দুটি তারা দেখিতেছ, ভাহারা ধর ক্ষতের 

সহিত সর্ববদাই প্রায় এক রেখায় থাকে । 

“ক” ও এখগকে যোগ করিয়া তোমরা মনে মনে একটা 

রেখা কল্পনা কর এবং তার পরে এই রেখাকে নাচের দিকে 

বাড়াইয়! দাও । এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি 

রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এ 

নক্ষত্রটিই ধ্রুবতারা । ইহা পৃথিবী হইছে আনেক দুরে আছে; 

সেদ্ররত্ব এত বেশি যে তাহার আলো পুৃণিবাতি আসিয়া 

ডিও পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বশুসর কাটায়া দেয়। 

ধ্রব-তারা আকাশের ঠিক উত্তরে থাকে এব সপ্তুষি- 

মণ্ডল ও উত্তর আকাশে থুরিয়া বেড়ায়! যদি গাডাতে ৭ 

নৌকায় যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে তোমাদের কখন 

পথ ভুল হইয়া যায়, তা! হইলে এই সন নক্ষরদের দেখিয়া 

তোমরা অনায়াসে দিক্ ঠিক করিতে পারিবে। অকৃল 
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সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্ ঠিক করা 

বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাণ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র 

দেখিয়াই পথ চিনিয়া লন। দিনের বেলায় যখন তারা দেখা 

বায় না, তখন সুর্ধাকে দেখিয়া! দিক্ ঠিক করিতে হয়। 
উত্তর আকাশে কাসোপিয়! (0২58101১017) নামে একটা 

বড় মজার মণ্ডল আছে । ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে 

সারি বাঁধিয়া ঠিক ইংরাজি অক্ষর “৬1৮ বা “*৮৮এর মত 

8০ নি দশ্ুর্থি মে 
875582358 

শি 
দূ 

সি প্রুব তারা 

টা 

ক. কাসোপিযা 

হি ডু. 

থাকিতে দেখা যায়। এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছবি 

দিলাম। ইসা সপ্তষিমগুলের ঠিক উল্টা দিকে থাকে। 



লক্ষ র-চেন। ৩০৩) 

অর্থাৎ প্রুবতারার এক দিকে সপ্ুষি এবং তাহার ঠিক উল্টা 

দিকে কামাপিযাকে দেখা যায় । কাজেই বশুসরের যে মাসে 

সপ্তষিকে দেখা যায় না, তখনি কা(সোপিয়াকে দেখা মায়! 

কাণ্তিক-মগ্রহায়ণ মাসের সঙ্গার সময়ে দন্গর আকাশর 

বেশ একটু উচু জায়গায় তোমরা কাসোপিয়াকে দেখিতে 

পাইবে । কিন্তু বেশাখ-জো্ট মাসে তাহাকে একবারে দেশিবে 

ন।; তখন সপ্তমিকেন আকাশে দেখিতে পাহবে। কাসোপিয়া 

ঠিক ছায়াপথের উপরে আঃ: য়াপগণ ধরিয়া উমর আকাশে 

সন্মান করিলে উচার পোজ পাহান। 

আাশ্রিন মাস হইতে ফাল্গুন পনান্ত আমাদের দোশর 

আকাশ বেশ পরিক্টার গানকে ৷ কান্থিকমগ্রভাষণ মাসে 

সন্ধ্যাকালে তামরা ঠিক মাথার উপরকার নক্ষরন্জুলির দিক 

একবার চাভিয়! দেখিয়ো | সেখানে একটি বড নক্ষত্রম গুল 
আছে । উদ্রাজিতে এই মঞ্ছলকে পেগাসস (010057115) 

বলে। পর পঙ্চায় উহার একটা ডবি দিলাম | দেখ, ইহার 
চারিটি বড় বড নক্ষরে একটি বৃহ চতুডুজের মত হহয়াছে 

এবং তাহার এক কোণ হইছে তিনটা বড বড় নক্ষন একে 

একে উত্তর আকাশের নাচে নামিয়াছে। চভড়ঙ্জকে মি 

একখানা বড় রকমের ঘুঁডি বলিয়া ধর! যায়, তাহা হহলে 

নীচের তিনটি নক্ষত্রে ঘুড়ির লেজ হইয়া মান হয় নাকি? 

ধ্রুব নক্ষত্রকে তোমরা বোধ ভয় চিনিহে পারিয়া্ | 

ষদি চিনিয়! পাক, তবে ধ্রদবের উপরেই তোমরা কাসো- 
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পিয়াকে দেখিবে এবং ক্যাসোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক 

মাথার উপরে পেগাসস্কে খুঁজিয়া পাইবে । 

রঃ 

৮ পেগাসস সম 

রি 

দি ্ ঁ 

কাসোপিয়া *. এন্ডোমিডা 
৪ 

রা রী 

নী 

পারস্তস * 
ফু 

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, ঘুড়ি ও তাহার লেজ 

সকলকেই পেগাসস বলে, কিন্ত্ব তাহা নয়। কেবল ঘুঁড়ি- 

খানাই পেগাসস এবং তাহার লেজের তিনটি তারা এন- 

ডেমিডা-মণ্ডল। তাহা হইলে দেখ পেগাসসের লেজেই 

আর একটা নক্ষত্রম গুল আছে । 

পেগাসস ও এমাঢডামিঢাকে বদি তোমরা চিনিয়া থাক 
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তাহা হইলে তোমরা পাস্রস্ রাশিকে চিনতে পারিবে । 

এই নক্ষত্রমণ্ডল পেগাসসের লেজের শেষ তারাটিতে আরস্ত 

হইয়াছে । ছবিতে দেখিতে পাইবে, লেজের সহিত আডা- 

আড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রহিয়াছে, এগুলি পান্রস 

রাশির নক্ষত্র । তোমরা আগে “আলগল অর্থাত “দৈতা- 

তারা”র নাম ুনিয়াভ । এটি বেশ উজ্জ্বল ভার! কিচ্ছু প্রায় 

তিন দিন অস্তর ইহার আলো ভযানক কমিয়া আসে। এই 

অন্তত নক্ষত্রকে তোমরা পাশ্তস্মঞ্চলে দদাথতে পাছা | 

কোথায় খুঁক্তিলে সন্ধান পাইবে তাতা বাজি আকিয়া 

দিলাম । ছবি দেখিয়া আকাশে পাশসিকে চিনিয়া লহায়ো 

এবং তার পারে ছবির সহিত মিলাইয়! আল্গলের সক্ষান 

করিয়ো,_ তাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইপে । 

একে-এাকে আনেকুলি নক্ষরমঞ্চলের কথা 

তোমাদগকে বলিলাম । কানসোপিয়, £নডোমিডা, পাশ্ুস্্ 

_- এ সকলই ইত্রাজি নাম। ইহাদের বাংলা বা সংস্টত 

গ 

নাম নাই । এই নামণ্জলির সঙ্গে কতকশ্লি মঙ্জার 

গল্প আছে। 

একটা গল্প তোমাদের বলি, শন । 

আনেক দিন আগে গ্রীসদেশে দিফস (0171601১) নামে 

এক রাজা ছিলেন। তার রাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিয়া। 

রাজা ও রাণী অনেক দিন স্খে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু 

তাহাদের পুত্র সন্তান ছিল ন!। এন্ড্রোমিডা নামে কে বল 

20 
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এক পরমা স্বন্দরী কন্যা ছিল । কন্যার রূপ ও গুণের কথা 

দেশ-বিদেশে চড়াইয়। পড়িয়াছিল । 

এমন স্থখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। 

রাজধানীর নিকটে একটা কিন্তৃতকিমাকার রাক্ষস আসিয়া 

প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ খাইতে আরম্ভ করিল । যাহারা 

রাক্ষসটাকে দেখিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল,_-উহার 

শরীরের পিছনটা সাপের মত, সম্মুখটা কুমীরের মত ; তার 

উপরে আবার দুই পাশে দুটা বড় বড় ডানা ! যাহা হউক 

জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়াইয়া 

তয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। জালে ধরিতে গেলে সে 

জাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল,__শিকারীদের বাণ 

তার গায়ে ঠেকিয়া বাকিয়া যাইতে লাগিল । 

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি 

ঘাটিয়া ঠাকুর বলিলেন,__এই রাক্ষস সামান্য নয়। ইহার 

নাম হাইডা (11১1771)1 স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়। 

সিফসের রাজা নষ্ট করিবার জন্য উহাকে পাঠাইয়াছেন। 

জলদেবতার অনেকগুলি স্থন্দরী কন্যা ছিল; কিন্তু রাজকুমারী 

এন্ড্রোমিডার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি । ইহা দেখিয়াই 

জলদেবতা এন্ডোমিডাকে হতা। করিবার জন্য হাইড! 

রাক্ষমকে পাঠাইয়াছেন । 

দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, এন্ড্রোমিভাকে খাইতে না 

পারিলে হাইডু। রাজ্য ছাড়িবে না। রাজা ভয়ানক চিন্তিত 
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হইয়া পড়িলেন। প্রীজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজবাডিতে 

আসিয়া এন্ড্োমিডার খোজ করিতে লাগিল | 

রাজা ও রাণী কন্থাকে কিছুক্ষণ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন 

বটে, কিন্তু একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। 

মত্ত প্রজারা এনডোমিডাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নর্দার ধারের 

এক পাহাড়ে শিকল দিয়া বাধিয়া রাখিল । তাহারা ভাবিছে 

লাগিল, সেই রাক্ষসটা রাত্রিতে এনডোোমিডাকে খাইয়া পরদিন 

দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে । 

রাজা ও রাণী এনডোৌমিডার জন্য কাদিয়া কাদিয়। 

পাগলের মত হইয়া গেলেন এবং এনড্োমিডা হাতে পায়ে 

শিকল পরিয়া একলাটি কাদিতে লাগিলেন । 

রাত্রি দুপুর হইয়া গিয়াছে, কাদিতে কাদিতে বোধ হয় 

এন্ডেোমিডার একটু ঘুম আলিয়াছিল ;--এমন সময়ে খুব 

বড় একটা পাখীর ডানার ঝটপট শব্দে ভার ঘুম ভাতিয়। 

গেল । তিনি মনে করিলেন, এইবার বুঝি রাক্ষস আসিজ। 

ভয়ে ভয়ে চোখ খুলিলেন, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন 

না। দেখিলেন, এক পরমস্তন্দর বীরপুরুষ তার-ধন্সুক হাতে 

করিয়া সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন । তার পায়ের খড়মের সঙ্গে 

দুটা পাখীর ডানা বাঁধা,_-সেই ডানার ভর করিয়া তিনি 

কোথ। হইতে উড়িয়া আসিয়াছেন। বীরপুরুষ নিজের 

পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাহার নাম পান্র স্, বিপদের কখা 

গুনিয়া রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে জাসিরাছ্েন । 
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পান্তস্কে কাছে পাইয়া এন্ডোমিডা খুব খুসী 

হইলেন এবং তার ভয়ও কমিল। পান্থস্ রাজকুমারীকে 

ভরসা দিয়া নিকটের এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া 

রহিলেন। 

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন হাতীর 

ডাকের মত একটা শব্দে এন্ডোোমিডা চম্কাইয়া উঠিলেন। 

নদার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, জল তোল্পাড করিরা দশটা 

হাভীর মত দেহ লইয়! হাইড রাক্ষস পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া 
আসিতেছে । কিন্তু তাহাকে আর বেশি দূর আসিতে হইল 

না, পাস্তসেব দুইটা ভীরের আঘাতে তাভ'র দেহ দুই খগ্ড 

তইয়। গেল। . 

ভোর হইলে লোকে ভাবিল, এনড্োমিডাকে বুঝি 

রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে । কিন্ধু যখন তাহারা স্চনিল, 

বীর পান্রস রাক্ষন বধ করিয়া এনডোমিডাকে উদ্ধার 

করিয়াছেন, তখন তাহারা খুবই আশ্চষযা হইল । রাজা ও 

বাণী কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম স্তখী হইলেন । দেশে 

আবার শান্মি ফিরিয়া আসিল । রাজা সিফস খুসী হইয়া 

এন্ডোমিডার সহিত পান্তসের বিবাহ দিলেন এবং অদ্ধেক 

রাজ্য মেয়ে-জামাইকে দান করিলেন । 

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে গল্পটি বলিলাম তাহা 

সত্য নয় । কিন্তু ইহাতে আগে গ্রীসের লোকেরা বিশ্বাস 

করিত; এবং বলিত, রাণী ক্যাসোপিয়া, রাজ-জ্রামাতা পান্ডদ্ 
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এবং রাজকন্যা এনডোোমিডা মুড়ার পর এক-একট] নঙ্গা রম গুল 

হইয়া আকাশে রহিয়াছেন। 

॥ 

এ ডু 
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দিফস এবং ভাইডাপ্ উদ্র-গাকাশের ঢু স্থানে আছে । 

ভোমরা ঘখন নক্ষত্রের ব্ড মাপ দেখিয়া ভাবা চিনি 

শিখিবে, তখন এ ঢুইটি নক্ষব্রমণ্লকে দেখিতে পাইবে। 

যাহা হউক এখন আন্ত নক্ষব্রমণ্ডজলের পর্চিয় দেওয়া 

যাউক। এখানে একটা ছবি দিলাম । দেখিলেঠ বুঝিবে, 

ছবিতে ধ্রুর-ভারা ও কাসোপিয়া আছে। হার পরে 

পান্সসের সেই তিনটি তারাও আছে । কিন্তু পান্সুস্মণ্ডল 

এখানে শেষ হয় নাই ! ছবিতে দেখিবে, একগাচি মালার 

মত বাকিয়া গিয়া পান্তসের অপর তারাগুলি “সাতভাই 

মগ্ডলে ঠেকিয়াছে । 

পসাভ ভাইকে” তোমরা আকাশে দেখ নাই কি? কেছ 



২)১৩ গ্রহ নক্ষত্র 

কেহ ইহাকে “দাত বোন”ও বলে। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার 

পরে ইহাকে পুর্বব-আকাশে দেখিতে পাইবে । দেখলে বোধ 

হইবে, যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়৷ মিট্মিট্ 

করিতেছে । চেষ্টা করিলে তোমরা ইহাতে অনায়াসে ছয়টি 

তারা গুণিয়া বাহির করিতে পারিবে । দুরবীণে কিন্তু 

“সাত ভাইয়ে” প্রায় চাপ্িশত নক্ষত্র দেখা যায় । আমাদের 

দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই সব নক্ষরকে কত্তিকা-রাশি 

বলিতেন । ইহা বুষরাশিরই একটা অংশ। 

কৃত্তিক। অর্থাৎ “সাত ভাইয়ের নীচেই তোমরা 

রোহিণীকে দেখিতে পাইবে । এটি লাল রডের বেশ একটি 

উজ্জ্বল নক্ষত্র । তিন কোণার মত যে একটু জায়গায় অনেক- 

গুলি নক্ষত্রকে জটলা করিতে দেখিবে, সেখানেই রোহিণীকে 

খুজিয়৷ পাইবে । আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষারা বলিতেন, 

রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুত্র । 

তোমরা আকাশে “কালপুরুষ” নামক নক্ষত্রমগুলকে 

দেখিয়াছ কি? সমস্ত আকাশে এমন স্ন্দর মণ্ডল বোধ 

হয় আর নাই। পর পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। 

রেখ! টানিয়া নক্ষত্রের যোগ করিয়৷ দিয়াছি,_ঠিক যেন 

একটা মানুষের মত চেহারা হইয়াছে । তাহার হাতে ধনুক 

আছে, কোমরে কোমর-বন্ধ আছে; কোমর-বন্ধে তরোয়াল 

ঝুলানো আছে । ইহাই কাল-পুরুষ । ইহার ইংরাজি নাম 

ওরায়েন (60917) 
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অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি সন্ধার পরে, পুবন- 
আকাশে তাকাইলেই ভোমরা কাল-পুকষকে দেখিতে 
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পাইবে । মাঘ মাসের সন্ধ্যায় হাহাকে প্রায় মাথার উপরে 

দেখিবে। তার পরে বৈশাখ-ক্ষোক্টের সঙ্যাকাল তাহাকে 

পশ্চিমে অন্ত যাইতে দেখা যাইঈবে। আগে আমরা কাল- 

পুরুষের যে একটি নীহ্থারিকার ছবি দিয়াচি, হাতা ইঙ্কারি 

কোমরপন্ধের নাচে তলোয়ার খানির মধো আচে । যদি 

দুরবাণ দিয়া কখনো নক্ষর দেখার ্মবিধা হয়, এ লীহা- 

রিকাটিকে একবার দেখিয়! লইয়ো । 

*সাতভাই” সম্বন্ধে অনেক গল্প গুনা যায় । “লাত- 
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ভাইগকে আমাদের দেশের কোনো কোনে জ্যোতিষী “মাতৃ- 

মণ্ডল” নাম দিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, 

মাতৃমণ্ডলের ছয়টি' তারা সপ্তষি-মগুলের ছয়জন খাঁষির স্ত্রী 

“কালপুরুষকে” লইয়া যে গল্প আছে, ভাহা আবার অন্য 

রকম। প্রজাপতি ও উষা নামে ছুইটি দেবতার কথা 

আমাদের অতি গপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে 

ুনা যায়, প্রজাপতি ও উষা হরিণের আকৃতি লইয়া নাকি 

কালপুরুষদের তারার মধো লুকাইয়া আছেন । 

এ দুই নক্ষত্রমগুল-সম্বন্দে ইংরাজিতে যে গল্প আছে, 

তাহা বড় মজার । 

আমাদের সরস্গতী যেমন বিষ্ভার দেবতা, গ্রীকদের 

ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেনী ছিলেন। তাহাকে 

সকলে চন্দ্-সুযোর আলোর দেবতা বলিয়াও মানিত। 

ডিয়ানার ছয় ক্রন সব্থী ছিল। তাহাদের কাজকণ্ম বেশি 

ছিল না; এইজন্য ডিয়ানা দেবী রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে 

তাহারা জ্োত্ম্নার আলোতে পাহাড়-পর্ববতে বেড়াইয়া গান 

করিত ও নাচিত। 

এই সময়ে গ্রীস দেশে ওরায়েন্ নামে এক জন ব্যাধ 

ছিল। সে পাহাড়-পর্ববতে শীকার করিয়া বেড়াইত। 

একদিন এ ছয় সখীদের সঙ্গে ওরায়েনের দেখা হইয়া গেল। 

তাছার হাতে ধন্ুক-বাঁণ ঢাল-তলোয়ার ছিল, তার উপরে 

চেস্ারাটাও মদূতের মত ভয়ানক ছিল । এই সব দেখিয়া 
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শুনিয়া সখীরা ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল । ওরায়েন্ 

ভাবিল এ কি কাণ্ড! উহা'রা দৌড়ায় কেন? সে মজা 

দেখিবার জন্য সখীদের পিছনে দৌডিতে লাগিল কিন্তু তাহা- 

দের ধরিতে পারিল না। ধরা পড়িবার আগেই ছয় সখী 

ছয়টি পায়রার মুক্তি গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল 

এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া ছয়টি নক্ষাত্রের 

আকারে আকাশে ভাসিয়া রহিল। গ্রাস দেশের লোকেরা 

বলে, এ ছয়টি নক্ষত্রই একত্র হইয়া আজও আকাশে 

রহিয়াছে ! ইভারাই আমাদের “সাতভাই” অর্থাৎ কুত্তিকা- 

রাশি। আর সেই ব্যাপটিহ কালপুরুষ ৷ এইজন্যাই 

ইংরাজিতে কালপুরুষাকে আজও গরায়েন বলা হয়। 

কালপুরুষ মআাকাশে উঠিয়। বাস করিতে আরম করিলে, 

তাহার /পাষা শিকরা কুকুরটাকে ছাডিতে পারে নাহ। 

ইহাও এখন একটা! নক্ষন-মণ্ডল হইয়া আকাশে শাছে। 

চবিতে কুকুর-মণ্ডল তোমরা দেখিতে পাইবে | ইহার মালে 

ষে উজ্জ্বল ভারাটি রহিয়াছে, তাহাকে চিনিতে ভোমাদের কষ্ট 

হইবে না) এই নক্ষত্রকে হংরাজিতে সিরিয়স্ (১1717) বা 

ডগৃ-্টার অথাৎ কুকুর-তারা বলা হয়। আমাদের দেশের 

প্রাচীন জোতিষীরা ইহার নাম দিয়াছেন “লুরূক” ৷ লুব্ধকের 

চেয়ে উজ্জ্বল তারা সমস্ত আকাশেও খুঁজিয়া মিলে না। 

কিন্তু ইহা অনেক দূরের নক্ষত্র-_ইহার আলো পৃথিবীতে 

পৌছিতে পথের মাঝে সাত আট বসর কাটাইয়া দেয়। 
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ভাবিয়া দেখ লুন্ধক কত দুরে আছে। আগে তোমাদিগকে 

যে রোহিণী (411997)) নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা 

আরো দূরে আছে। ইহার আলো বত্রিশ বগুসয়ে পৃথিবীতে 
পৌঁছায়। 

যাছা! হউক আমরা যে ছবি দিলাম, তাহার সহিত 
মাকাশের নক্ষদের মিলাইয়। তোমরা লু্শককে চিনিয়! লইতে 
পারিবে । 

গানেক নক্ষত্রমণ্ডলের কথা বলা হইল। ইহা বুঝিয়া 

ও চবি দেখিয়া তোমরা উত্তর আকাশের নক্ষত্রমগুলগুলিকে 

চিনিতে পারিবে । এইরকম চেনা-পরিচয় হইলে তোমরা 

যদি নক্ষ্ূদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে পাও, তাহা 

হইলে আকাশের অপর অংশের মণগ্ডলগুলিকে চিনিতে 

তোমাদের একটুও কষ্ট হইবে না। 



আমাদের জোতিষ 

স্নক্কপ্র-চেনা সম্থন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা পড়িয়া তোমরা 

হয় ত মনে করিতেছ, নক্ষত্রদের চিনিবার এত কি দরকার । 

পৃথিবীর খবর না লইলে আমাদের চালে না, হাই ভূগোল 

পড়া দরকার ; কারণ দেশ বিদোশে চলা-ফেরা করাত হয় 

এবং বাবসা-বাঁণিজ্যের জন্য চিঠিপজ লিখিতে হয়, কিন 

আমর! ত আকাশের গ্রহনক্ষত্ন বেড়াইতে যাই না, হাব কন 

আকাশকে এত ভাগ করিয়া তাহাদের চিনিয়া রাখা হয়? 

এই রকম প্রশ্ন তোমাদের মনে ভয়া আশ্চযা নয়। 

কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসুর্যোর গহিবিধি লইয়া 

সারের যে-সব কাজ-কশ্ম চলে, শাহর কথা স্টনিলে 

তোমরা বুঝিবে নক্ষরমণ্ডলকে না চিনিলে একবারেই 

চলে না। 

আজকাল আমরা সমস্ত দিন্টাকে কত রকমে তাগ 

করি মনে করিয়া দেখ । আমাদের সেকেছ্ছ হছে, মিনিট 

আছে, ঘণ্টা আছে । তার পরে আবার প্রহর, দ$, পিল, 

বিপল, কত কি আছে । অল্ল দানের ঘড় এখন যেখানে- 

সেখানে পাওয়া বায়, কাজেই লময়ের হিসান করিতে 

আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু অতি প্রাচানকালে আমাদের 

পূর্ববপুরুষদিগের এ স্ববিধা ছিল না। কাজেই চল্দসুধ্োর 

চলাফেরা দেখিয়াই তাহাদের সময় ঠিক করিতে হইভ। 



৩১৬ গ্রহ-নক্ষত্র 

আবার চন্দ্রসূর্য্যের গতি ঠিক করিবার জন্য নক্ষত্র-চেনার 

দরকার হইত । এই সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে 

পড়িয়। তাহারা নক্ষত্রদের ভাগ করিয়া ছিলেন । 

এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নিণয় করা হইয়াছে, তোমরা 

বোধ হয় জান। পুথিবী ষে সময়ে নিজের মেরুদণ্ডের চারি- 

দিকে একবার ঘুরপাক খার, তাহাকে সমান চকিবশ ভাগে 

ভাগ কর! হয় এবং প্রত্যেক ভাগের সময়টুকুকে এক এক 

ঘণ্টী বলা হয়। কিন্ আমাদের প্রর্নন পুরুষেরা এরকমে 

সময় ভাগ করিতেন না; তাহারা চাদের গতিবিধি দেখিয়াই 

সময় ভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ইহারা হিসাব 

করিয়াছিলেন, এক পুণিমার পর আর এক পুণিমা আসিতে 

সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই সময়কেই তাভারা 

মাস নাম দিয়াছিলেন। তার পরে দিনে দিনে পশ্চিম হইতে 

পূবেব আসিতে টাদ কোন কোন্ নক্ষত্রের ভিতর দিয়া যায়, 

তাহারো হিসাব করা তাহাদের দরকার হইয়াছিল। তাহারা 

চাদের গথের উপরকার নক্ষত্রগ্তলিকে চিনিয়া রাখিতে 

লাগিলেন এলং যে-সব নক্ষত্রদের মাঝে চাদের একবার 

পূনিমা হইল, একমাস পরে আবার সেখানেই পুণিম হয় কি 

না, ভাতারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । দেখা গেল তাহা হয় 

না। আক্ত আকাশের যে জায়গায় পুণিমার চাদকে দেখা 

গেল, চীদ্দ সাতাইশ দিনে ঠিক সেই জায়গায় আবার আসিয়া 

ঈাড়ায়, ইহাই ধরা পড়িয়া গেল। কাজেই স্থির করিতে 



আমাদের জ্যোতিষ ৬১৭ 

হুইল, সাড়ে উন্ত্রশ দিন অন্তর পুণিমা হইলেও সাতাইশ 

দিনেই চাদ সমস্ত আকাশকে চক্র দিয়া আসে । 

এই রকমে গতি ঠিক করা হইলে চাদ কোন নক্ষত্র 

হইতে কোন্ নক্ষত্রের কাছে এক [দনে আগাহতে থাকে, তাহা 

ঠিক করা দরকার হইল । কাজেই আমাদের দোশের প্রাচীন 

জ্যোতিষার! টাদের পথের উপরকার সব চাবাকে সাহাহশটঢা 

ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন এবং প্রতোক ভাগের তারা, 

গুলি একত্র ত্য়া কি বকম আকুতি পাইঘাছে, হাহা ঠিক 

করিলেন । অশ্বিনা, ভরণা, কুংভুকা, রোহিণা, মুগশিরা, আদা, 

পুনবনন্ত, পৃষ্যা, অশ্লেষা, মথা" পুবলফায়না, উষ্চবফাীনা, তস্া, 

চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জোফ্টা, সুলা, পর্ববাঘাঢা, 

উত্তরাষ!ঢা, আবণ।, ধনিচ্ঠ।, শতঃভযা, পূলনভাজপদা, উত্তর, 

ভাদ্রপদা এবং রেবতা-_-এঠ সাতাশ নাম তোমরা বোধ 

হয় বাংলা পাঁজিতে (দখিযাছ। এক্ঠলিহ চাদের সাভাহশ 

দিনের পাথেব সাভাইশটি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম | সাধারণ ঠৎ 

ইনাদিগকে “নক্ষত্র” বলা হয় । 

আমাদের প্রাচীন জোোতিষারা এহ রকম শাম (দিয়া 

ছাড়েন নাই, প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাঞুলি একত্র হইয়া কিরকম 

আকুতি পাইয়াছে তাহারা কিয়া লোকদের বুলাইয়াছেন 

এবং এক-একটা নক্ষত্রের অধিকারে চাদ প্রতিদিন কতক্ষণ 

করিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে লিখিয়া রখিবার বাবস্থা 

করিয়াছেন । 



৩১৮ গ্রহু-নক্ষত্রে 

মনে কর, ১৩২১ সালের পাঁজিতে ৭ই পৌষ তারিখের 

বিবরণটা আমরা দেখিতেছি | পাঁজিতে লেখা আছে, সে দিন 

রাত্রি চারিটা চৌত্রশ মিনিট পর্যান্ত শতভিষা নক্ষত্র । ইহা 

দেখিলে বুঝিতে হইবে, ৭ই পৌষে চাদ আকাশের শতভিষা 
নক্ষত্রেমগুলে চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ছিল এবং তাহার 

পরেই /স পূর্ববভাদ্রুপদা নক্ষত্রে পা দিয়াছিল। 

তাহা হইলে দেখ,_-অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নামগ্ডলা 

পাঁজিতে বৃথা লেখা হয় নাই । নামের অর্থ যাহাই হউক, 

নামগুলি চাদের পের তারাদের আকৃতি চিনাইয়! দেয় । 

যদি জ্যোতিষ-জানা কাহাকে কাছে পাও, তবে জিজ্জ্রাসা 

করিলে তিনি তোমাদিগকে চাদের পথটি আকাশের গায়ে 

ঠিক দেখাইয়৷ দিতে পারিবেন ; তখন অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি 

নক্ষত্রের কোথায় আছে তোমরা চিনিতে পারিবে। 

সাধারণ লোকে এই সাতাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, 

বোধ হয় তোমরা জান না। লোকে বলে, দক্ষ রাজার 

সাতাইশটি কন্যা ছিলেন, এবং তাহাদেরি নাম ছিল অশ্বিনী, 
ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, ইত্যাদি। দক্ষ রাজা সাতাইশ 

রাজকগ্যার জন্য সাতাইশটি জামাইয়ের সন্ধান করিতে ন। 

পারিয়া, এক চাদ্দের সঙ্গেই সাতাইশ কন্যার বিবাহ দিয়া- 

ছিলেন। তাহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আকারে 

আকাশে ছড়াইয়। রহিয়াছেন। টাদ সাতাইশ দিনে ইহাদেরি 

এক একবার দেখা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় । 



আমাদের জ্যোতিষ ৩১৯ 

বৈশাখ, ষ্ঠ, আধাঢ প্রভৃতি যে বারোটা মাসের 

নাম আছে, সেগুলি আমাদের পূর্ববপুরুষের কোথা হইতে 

পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। এই স্ব 

নামের সঙ্গেও জ্বোতিষের কথা জড়ানো আছে। প্রতি- 

মাসেই একবার অমাবস্যা একবার পূণিমা হয়, হা তোমরা 

জান। প্রতোক পরণিমায় চাদ আকাশের কোন নক্ষত্রম গুলে 

থাকে, আমাদের পর্ববপুরুষেরা ভাল করিয়া দেখিতেন এবং 

সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম দিতন। বগুসরের যে 

মাসটিকে আমরা বৈশাখ বলি, সেই সময়ে চাদ বিশাখা 

নক্ষত্রে আসিয়া পুণিমা দেখাইত ; তাই এ মাসের নাম 

বৈশাখ হইয়াছিল । ইহার পরের পৃর্ণিমা জ্োষ্ঠা নক্ষত্র 

হইত, তাই নৈশাখের পরের মাসটির নাম জোষ্ঠ হইয়াছিল । 

এই রকমে আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্মিন প্রভৃতি বাকি সব মাসেরই 

নামের সঙ্গে এক একটা নক্ষব্রমগুলেপ নাম জড়াইয়া ছিল। 

এখন অবশ্য বৈশাখের পুণিমা বিশাখা নক্ষর্রে ভয় না এবং 

জৈষ্ঠের পুণিমাও জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রে হয় শা; তথাপি আমরা 

জাজও পূর্ববপুরুষদিগের দেওয়া নামুলিকে লইয়া বশুসরের 

বারোটা মাসকে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ ইত্যাদি বলি । 

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পর্ববপুরষের! সময়-বিভাগ, 

নক্ষত্র-বিভাগ, ইত্যাদি যাহা কিছু কাঁরতেন, তাহার মো 

একটুও মিথ্যা বা আজগুবা ব্যাপার থাকিত না। খাঁটি সত্য 

ঘটনা লইয়াই তীঙ্থাদের কারবার চিল এবং সত্যগুবিকে 



৩২০ গ্রহ-নক্ষত্র 

আবিষ্কার করিবার জন্য তাহাদিগকে বসরের পর বগুসর 

চন্দ্রসুষ্যগ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিসাবপত্র 

করিতে হইত । আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি নক্ষত্র 

ংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগু'ল অর্থশুন্ 

নয়। আমাদের প্রাচীন জোতিযারা যে-সব তত্ব বু 

পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই এ সব কথার 

মধো লুকান আছে । 

যাহা হউক এপধ্যস্ত যাহা বলিলাম তাহা হইতে তিথি- 

নক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রের কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে 

পারিয়াছ। এখন তিথির কথাটা তোমাদিগকে বলিব । 

ইহা বুঁঝতে হইলে আমাদের প্রাচীন জোতিষারা দিন 

মাস ও বগসরের যেরকম গণনা করিতেন তাহ। আগে জানা 

প্রয়োজন । ইংরাজি হিসাবে দিন মাস ও বগসরের কি 

রকম গণনা চলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান । এই গণনা 

পৃথিবার গতি দেখিয়াই করা হয়। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় 
নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক খায়, এজন্য 

আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চবিবশ ঘণ্ট।। এই রকম 

তিন শত পঁয়ষট্ি দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবী সুয্যকে একবার 

ঘুরিয়া আসে, এজন্য চলিত বসরের পরিমাণ তিন শত 

পঁয়ষট্টি দিন। বাকিযে ছয় ঘণ্টা থাকে তাহা বশুসরের 

মধো ধরা হয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি বশুসরে জমা হইয়া 

ঘখন চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন হইয়া ঈাড়ায়, তখন তাহা 
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সেই বশুসরের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা ভয় ইভাতে 

চারি বুসর অন্তর আটাশ দিনের ফেকুয়ারি মাস উনিশ 

দিনে শেষ হইতে থাকে । কাজেই হিসাব ঠিক থাকি যাধ। 

কিন্তু আমাদের জ্োতিষারা পৃথিবীর ঘোরাঘুরি দেখিয়া 

মাস বগুসর বা দিনের ভিসাব করিতিন না । ছাদাকই ভার 

ভাল করিয়া চিনিহেন এবং চাদের গতি লহযাতি সময় ভাগ 

করিতেন । 

এক পণিম; হইতে আর এক পুণিমা আসিতে, সাছে 

উনত্রিশ দিন সময় লাগে, একথা মআগেহ ভোমাদিগাক 

বলিয়াছি । ইহাই আমাদের “চান্দ মাসের পরিমাগ । 

«উ মাসাকে যদি দেশটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহ 

হইলে ঘে একট্-একটু সময় পাওয়া যায়, তাহাত আমাছে এ 

তিথি বা “চান্দ্রদিন'" | বারো “চান্দ্রমাসে অর্থাত তিন শা 

নাইট্ তিথিতে মামাঙ্দের এক চান্দ্র বস ! 

ত্রিশ দিনকে যদি ভ্রিশটা সমান ভাগ ভাগ করা যায়, 

তাহা হইলে এক একটা ভাগে চবিবশ ঘণ্যা আপাত এক দিল 

করিয়া পড়ে, ভাহা হইলে দেখ, আমাদের চান্দদিন অথাঃ 

তিবিগুল! একদিনের চেয়ে একটু ছেটি। বাহ দা 

এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় উনষাট দণ্ডে: এই জন্থাহ 

এক পুণিমা হইতে আর এক পৃণিমা পৰান্ত বে সাডে উনিশ 

দিন সময় পাওয়া যায়, হাহার মধো ভুইট' প্রতিপদ, তই 

ত্বিতীয়া, ভ্ইটা তৃতীয়া প্রভৃতি ব্রিশটা তিথি খাপ খতিয়া বায 

-১] 
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আমরা চবিবশ ঘণ্টায় এক দিন গণনা করিয়া থাকি । 

' কিন্ত ঘদি কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন 
শুঁণিতে আরস্ত করে, তাহা হইলে মাসের ও বুসরের হিসাবে 

কি রকম গোলযোগ উপস্থিত হয় ভাবিয়া দেখ দেখি | হে 

সময়ে চকিবশ ঘণ্টায় এক দিন শেষ হইবে, সেই সময়ে তেইশ 

ঘণ্টার এক দিন শেষ হইয়া আরো এক ঘণ্টা বেশি হইবে 

নাকিগ আমাদের চান্দ্র বসর ও প্রচলিত বসরের মধে। 

ঠিক এই রকমেরই গোলযোগ আসিয়া পড়ে। 

বারে! চান্দ্র-মাসে তিন শত বাইট্টি তিথি থাকে, কিন 
তিথিগুলি এক দিনের চোয়ে কিছু ছোট । এজন্য দিনের 
হিসাব করিলে দেখা বায়, বারো চন্দ্রি মাসে তিন শত 

চুয়ান্নটির বেশি দিন থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, 

মামাদের ভিথির বদর অর্থাশ চান্্-বশুসর তিন শত চুয়ান্স 

দিনে শেষ হইয় পড়ে । কিছু প্রচলিত বশুসর শেষ হইতে 

তিন শত পঁয়ষট্ি দিন ছয় ঘণ্টা সময় লয় । কাজেই চান্দর- 

বতসর প্রত্যেক প্রচলিত বশুসরে এগারো! দিন ছয় ঘণ্টা 

করিয়া আগে চলে । ৰ 

অমিল জিনিসটাই খারাপ । তার পরে যদি সেই 

অমিল বতসরের পর বশুসর জমিয়া খুব বড় হুইয়া দীড়ায়,, 

তখন তাহা আরে খারাপ দেখায়। 

মনে কর ভোমাদের বাড়িতে রোজ যে দুই টাকার 

বাজার করা হয়, বাড়ির কন্বা তোমাকেই তাহার হিসাব 
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রাখিতে বলিলেন । শাক, বেগুন, ঘি, তেল সকলেরি হস! 

হ্রমি খাতায় লিখিয়া ঠিক দিলে, কিন্কু দুই পয়সার যে লবণ 

/কনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়া গেলে। তাহ। ভইলে 

দেখ,--দভুই টাকার হিসাব লিখিতে গিয়া তোমার দুই পয়সার 

জমিল হইল । কতা হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন, দ্ুষ্ঠ 

টাকার মধ্যে দুই পয়সার ভুল বেশি কিছুই নয়৷ কিন্ধ উমি 

যদি এক বগুদরের তিন শত পঁয়ষ্রি দিন ধরিয়। এই রকম 

তই পয়সার অমিল করিতে থাক, বহসরের শেষে কত অমিল 

হয় ভাবিয়া দেখ দেখি । সাত শত তিশ পয়সা অথাৎ 

এগারো টাকা সাড়ে ছয় আনার হিসাব বাদ পড়িয়া বায়, 

এই অমিলাকে কখনই কম বলা যায় না। সেষ্ট রকম প্রচলিত 

বশুসর ও চান্দবুসারর মধ্যে ষে এগারো দিনের তফাত আছে, 

তাহা দি কেবল এক বশুসরের জন্য হইত ভাহা কলে ক্ষতি 

স্ছিল না । কিঞ্ক তিন বগুসরে যখন এ এগারো দিল বাড়ছে 

বাড়িভে তেত্রিশ দিন এবং পাচ বহুসরেপক্চ দিন ভয় 

দাড়ায়, ভখন ভাঙা নজরে পড়ে। এক সমানে এ তফাত 

ঘুচাইবার জন্য চেফ্টা না কারলে চলে না । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, প্রচলিত বহসর ও চান্দু 

বঙুসরের একট ভকাত দাকিলে ক্ষতি কি কিন্তু ক্ষ 

যথেষ্ট আছে 

তোমরা বোধ হয় জান, আমাদের পুজাপিনিবণ এত, 

উপবাস শ্রান্ধশান্তি কলি চান্্র-দিনের পিসির থা তিথি 
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লইয়। স্থির করিতে হয় । কিন্তু প্রচলিত দিনের চেয়ে তিথির 

দিন ছোট । কাজেই ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উত্সব যেমন 

প্রতিবগ্ুসরেরই এক-একটা বাধা তারিখে হয়, আমাদের ত্ুগা- 

পূজা বা অপর পুজাপার্ববণ বগুসরের কোনো একট] বাধ, 

তারিখে হইতে পারে না। প্রতি বগসরেই পুজাপার্ববণের 

দিন আগেকার বগুসরের দিনের তুলনায় এগারো দিন করিয়' 

তফাৎ হইয়। পড়ে। কিন্তু এই তফাকে কখনই চারি পাঁচ 

বসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া! যায় না। জমিতে দিলে, 

আমাদের দুর্গাপূজা হয় ত পৌষ মাসে, দোলযাত্রা হয় তত 
আষাঢ মাসে আসিয়া পড়ে। শরশুকালের শারদীয়পুজ' 

এবং বসস্ভের দোলযাত্রাকে কি শীতকালে ও বষাকালে 

ফেলা করব্য কখনই নয়। কাজেই প্রচলিত বতসরের 

সহিত চান্দ্রবগুসরের তফাণ্টাকে মাঝে মাঝে ঘুচাইয়! দেওয়! 

আবশ্যক । 

তাই আমাদের দেশের নিম্নম এই যে, চান্দ্র বসর 

এগারো দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বওসরে 

তেত্রিশ দিন বেশি হইয়া! পড়ে, তখন একটা চাক্দ্র-মাসকে 

হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। কাজেই তেত্রিশ 

দিনের তফাতের পর হঠাৎ চান্দ্র-মাস ও প্রচলিত মাসের 

মধো প্রায় মিল হইয়। পড়ে। 

এই রকমে বাদ-দেওয়া মাসকে কি বলে, তাহা বোধ 

হয় তোদরা জান না। ইহাকে মল-মাস বলে। এই 
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মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই ধরেন না। কোনো যাগ- 

মজ্ঞ পুজা-হোম বা শুভ কাধ্য এই মাসে করা হয় না। 

কেবল হিন্দুরাই যে এই রকমে চন্দ্রের গতি দেখিয়া 

নসর ঠিক করেন, তাহা নয়। মুসলমানেরা ঠিক এই 

হিসাবে বসর ও মাস ভাগ করেন এবং তীহাদেরও পুজা- 

পার্ববণ সেই হিসাবে চলে । কিন্তু আমর! যেমন তিন বগুসর 

স্তর এক একটা চান্দ্র-মাসকে বাদ দিই মুসলমানেরা তাহা 

করেন না। এই জন্য ইহাদের পৃজাপার্ববণ ঠিক একই ধতৃতে 

হয় না। ইদ ও মহরম মুসলমানদের কড় পার্ববণ | চান্দ্র- 

মাস হিসাবে দিন স্থির করা হয় বলিয়া এগুলি বৈশাখ, জ্যষ্ঠ 

প্রভৃতি সকল মাসের মধ্যেই ঘুরিয়! বেড়ায় । 

তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমাদের 

পাঁজিতে প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি যে সকল তিথির 

কথা লেখা আছে, তাহা! অর্থশৃন্য নয় এবং মলমাস বলিয়া বে 

একটা কথা আছে তাহা একবারে নিরর্থক লয়। আকাশের 

নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্রের গড়ি লইয়াই এগুলির ভিসাবপত্র 

করিতে হইয়াছিল । 

আামাদের প্রাচীন জ্যোতিষীর চাদের গতিবিধি সন্থবঙ্গে 

যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভাস দিলাম। 

সৃষ্য-সম্বন্ধে তাহাদের কি জানা ছিল এখন তাহারি কথ। 

তভোমাদিগকে কিছু বলিব। সূধ্য আকাশে স্থির হইয়া 

দাঁড়াইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রায় তিন শত পহিষটি দিনে 



৩৬ এ.ক্-নক্ষত 

তাহাকে ঘুরিয়া আসিতেছে, একথা তোমরা বার বার 

নিয়াভ ! সুয্যের উদয়-অন্ত কি রকমে হয় তাহাও তোমরা 

কান। পথিবী চৰিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
একবার ঘুরপাক খায়, তাই মনে হয় বেল সূযা পূর্বদিকে 

উঠিয়। পশ্চিমে অস্ত ষায়। 

কিন্ক সুধা কি বারো মাসই আকাশের উপরকার ঠিক 

এক পণ দিয়া পুর্ব হইতে পশ্চিমে ফায় £ তাহা কখনই 

ষায় না। খ্রীক্মকালে সূর্য্য ঠিক্ মাথার উপর দিয়া চলে এবং 
শীতকালে সেই সুধ্যই দক্ষিণ আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম 

দিকে যাঁয়। উহা কি তোমরা দেখ নাত? তোমাদের 

বাড়ীতে যদি দক্ষিণ দিকে খোল। বারান্দা পাকে, তাবে গেখিতে 

পাবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রোজ আসে। তখন 

(ভ্ঞার বেলায় রৌদে পিঠ দিয়া তোমরা বারান্দায় বসিযতি 

হয় তরোদ পোহাইতে পারিবে । কিন্তু চেন বৈশাখ মাসে 

রোদ বারান্দায় পড়িবে না, তখন সধাকে ঠিক মাথার উপর 

দিয়া পশ্চিমে যাইতে দেখিবে। 

তাহা ভহলে বুঝা যাইতেছে, চাদ যেমন অমাবস্যার 

পর হইতে দিনে দিলে আকাশের নক্ষত্রদ্র ভিতর দিয়া চলে, 

সাও সেই রকম মাকাশের নালা স্থানে জায়গা! বদলাটিকে 

বদলাইতে চলে । দিনের আলোতে নক্ষত্রদের দেখা যায় নাঃ 

পদখা গেলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতে সুধ্য চী্দের মতন নান" 
নক্ষরমণ্ডলের ভিতর দিয়া চলা-ফেরা করে! 
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তাহ! হুহলে বুঝা যাইতেছে, আকাশের নক্ষন-মগ্ডলদের 

উপর দিয়া চাদের যেমন একটা পথ আছে, সুধ্যরও সেই 

বকম পথ আছে । হফাত্তের মধো এই যে, চাদ সাতাইশ 

নক্ষতরদের উপর দিয়া সাতাইশ দিনে একবার চক্র দেয়, সধা 

এ রকম একটা চক্র দিতে এক বংসর অর্থাৎ ভিন শত 

পইষটি দিন সময় লয় । | 

তোমরা এত কথা শুনিয়া বোধ হয়, একটু গোলযোগে 

পড়িতে । চাদ সাতাইশ দিনে পৃিবীক ঘুরিয়া আসে, 

কাক্তেই সে এ সময়ে সাতাইশ নক্ষত্রঙ্গের উপর দিয়া চলে 

একথা বেশ বুঝা যায়। কিন্ত সূযা হ পৃণিবীর চারিজিকে 

ঘুরপাক খায় না; তবে কেন তাহাকে আকাশের নক্ষরা্দের 

উপর দিয়! তিনশত পইষটি দিনে চক্ষু দিতে দেখা যাউনে ? 

এই প্রন্ম ভোমাদেব মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক মধখন 

/ভামাদের মত চোট ছিলাম, তখন জামরা€ বাপারটি ভাল 

করিয়া বুঝিতীম না: একটা উদ্াতরণ দিল বোধ হয বুকে । 

পর প্টা় একটা ছবি দিলাম (দখ, ছবির মাকে 

একটা ছোট মন্দির হিয়া এবং মন্দিরটিকে খিরিয়া একটা" 

গোল রাস্তা আছে । দ্বরবাড়া গান্পাল। সব রাস্তার বাহির 

দরে দূরে আছে । 

এখন মনে কর, তুমি বেন ছবির বউ গানের কাচ হঠতে 

গোলাকার রাস্তা ধরিয়া ডানদিকে চলিতে আরগ্ু করিলে 

এব” মাক মাঝে মন্দিরটার দিকে তাকাতে লাশিলে | 



০৮ হাহ-নক্ষত্র 

বট গাছের কাছে দাড়াইয়া ভুমি যদি মন্দিরটিকে দেখ, তবে 
মন্দিরের পিছনে ক দেখিবে ? রাস্তার ধারের এ তাল- 

গাছটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে নাকি? মন্দির 

যদ্দি রাস্তা হইতে একটু দূরে থাকে, তাহা হইলেও উহাকে 

তালগাছটার একবারে গায়ে লাগানে৷ দেখা ষাইবে। 

এখন মনে কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়া ছবির 

সাকোর কাছে দরাড়াইয়াছ । এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি 

দেখিবে ? আর তাল গাছটিকে দেখিবে লা; বোধ হইবে 
ষেন, এ ছোট কুঁড়ে ঘরটির গায়ে মন্দির লাগিয়া আছে। 

তার পরে তুমি রাস্তার উঁচু টিবিটার কাছে গিয়া দাড়াইলে ; 

তখন কুঁড়ে ঘরটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে না, 
তখন এ নিশানটির গায়ে মন্দির আসিয়া দাড়াইবে | 
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তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ্, তুমি যেমন বট গাছ 

এবং সাকো প্রভৃতি জায়গ' পার হইয়া রাস্তায় চলিতে মারস্ত 

করিবে, তেমনি প্রথমে তালগাছ, তার পরে কুঁড়ে ঘর, ভার 

পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বারোটা জিনিসের গায়ে 

মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে । 

এই উদ্যাহরণের কথাটা বদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে 

নক্ষত্রদের ভিতর দিয়া সৃধ্যের গতির কথাও তোমরা বুঝিবে । 

তুমি যেমন গোল রাস্তায় চলিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে, 

আমাদের পৃথিবাও তেমনি আকাশের উপরকার এক গোল 

রাস্তায় চলিয়া সৃষ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পৃথিবীর 

রাস্তার বাহিরে অবশ্য গাউপালা ঘরবাড়ী কিছুই থাকে না; 

থাকে কেবল নক্ষত্রমণ্ডল। কাজেই তমি যেমন মন্দিরটিকে 

একবার তালগাছের গায়ে, তার পরে কুঁড়ে ঘরের উপরে 

এক একে দেখিলে, পৃথিবী হইতে সুখাকে ঠিক ভেমনি 

করিয়া একবার এক নক্ষত্রমণ্ডলে, তার পর আর এক নৃতন 

নক্ষব্রমগ্ডলে পরে পরে দেখা যায়। 

তুমি কতক্ষণে ছবির গোল রাস্ত দিয়া মন্দিরকে ঘরিয়া 

আলমিতে পার জানি না। কিন্তু পৃথিবী এক বসার ঠাহার 

গোল রান্তা দিয়া সুধাকে ঘুরিয়া আসে। কাজেই চানরা 

পৃথিবাতে থাকিয়া আকাশের সানা নক্ষত্রমণ্ডলের উপর দিয়া 

সুধ্কে এক বশুসরে ঘুরিয়! আসিতে দেখি; নক্ষব্মগুলের 

উপর দ্দিয়া সুষোর এই পথটাকে রাশিচক্র নলা ভয়। 



কত) ৩ শাক লব 

জ্োতিষীর' রাশিচক্র অর্থাৎ সুষ্যের রাস্তার উপরকার 

সব নক্ষত্রদের চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং রাস্তাটিকে বারোট' 

ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রমঞ্জলের এক-একটা নামও 

দিয়াছেন! বৈশাখ মাসে সুযা রাশিচক্রের যে অংশটুকু 
ধরিয়া চলে তাহার নম মেন রাশি, ঠজ্যন্ট মাসের অংশ বুষ 
বাশি, আষাঢ মাসের আংশ মিথুন রাশি ইত্যাদি । 

তাহা! হইলে বুঝিতে পারিতেভ, গাড়ীর চাকার মত ভবি 

আাকিয়া ভাহাতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, ভুলা, 

বিছ', ধনু, মকর. কুস্ত, মীন নাম দিয়া যে বারোটা ছবি দেওষ' 

হয়, তাহার গভার অর্থ আছে। এ চাকাটি সুষ্ের ভ্রমণ-পথেরই 
ছনি। নামগুলি তাহারি উপরকার নক্ষন্মণ্ডুলের নাম এৰং 

আ।কুতিগুলি এ সকল নক্ষত্রমণ্ডলেরই আকুতি । এই বারোটা 

মক্ষবমণ্ডলের প্রতহোকটাকে এক-একট। রাশি বলা হয়। 

(তোমরা মেষ দেখিয়া এবং বুম আনেক দেখিয়া । 

মেষ ও বুষরাশিতে নক্ষর দিয়া আকাশে একট বড ভেড 

এব একট! মোটা মীড় আক আছে, একথা তোমরা! মনে 

করিয়ো না 1 বারোটা রাশির মধ্যে হয় ত ভুত তিনটির 

আকৃতি ঠিক নামেরই মত দেখিতে পাইবে ; বাকি শুলিতে 

লামের সহিত আকুতির মিল খুঁজিয়! পাইবে না । 

আমর এখানে সিংহ, বৃশ্চিক ও মকর এই তিনটি রাশ্পির 

ছবি ছিলাম! মেষ প্রথম রাশি, এই হিসাবে দিংহ পঞ্চম 

রাশি, বৃশ্চিক অষ্টম রাশি এবং মকর দশম রাশি । এই জন্য 
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পঞ্চম মাসে অথাৎ ভাত্রে সুধা সিংহ রাশিতে পৌছায়, অষ্টম 
মাসে অর্থাৎ অগ্রভাষণে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকে এব 

গপ্ডধষি মণ্ডল 
ধা ষ্ঠ গা. 

ক 

নু রা 

লট 

০ 

মন্স, 
ত্র 

ন্ট 

৮ চি 

কলেজ 

পে টা 

রি 
রি 

ক 

+স, ৯ 
চা 

সিং রন 

পতসরররর্প দশম আত আপাত মাদে সা মক বাশিতত 
হও 

লয়, দাড়ায়? 

সিংহ রাশির মে বি দিলাম, চাহ হাতে হয় €তামর 

চল 

উহাকে চিনিয়া লে পারিকে। চে মাসের পপাম সন্ধার 

সমায় ভহাকে প্রায় মাথার ছপরে দেখ বায়। তের 

পায়ের গোডায ষে উক্ছ্বল নক্ষাটি রতিযুাচ এন্ঠটাকহ অপ 

বলে | এই রাশির নক্ষ তদের আকাকিব লতি জিশভর 

আকুতির কম্তকটা মিল দেখি পাইন । 



৮১৮ এাহ-ন্নক্ষত্র 

বুশ্চিক বাশিটাও দেখিতে কতকটা বিছার মত। 

. রি আষাঢ় মাসের সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে 
রর এ . ২৯ রি রর রি দক্ষিণ আকাশে সুস্পষ্ট দেখিতে 

২ পাইবে । ছায়াপথের উপরে ইহার 
আল 2 পু রহ 

ক জোষ্টা খানিকটা থাকে, এজন্য বৃশ্চিককে 
চে ৃ 

এ চিনিয়া লওয়া শক্ত হয় না। 
খা চারার 

+ মকররাশির যে ছবিটা দিলাম 

২. + তাহার সহিত মকরের একটুও মিল 

*. স নাই। ইহাতে কতকগুলি ছোট 

ছোট তারাই আছে। আশ্বিন 

বৃশ্চিক বাশি: মাসের সন্ধার সময়ে এই রাশিকে 

দক্ষিণ আকাশে থুব উপরে দেখা যায়। 

না ১০ মকর রাশি 
৬ 

সন শি শি তি 

তামরা এই কয়েকট। রাশিকে যদি চিনিয়া লইতে পার, 

তাছ। হইলে রাশিচক্রটা আকাশের উপর দিয়া কি রকমে 

চলিয়াছে বুঝিতে পারিবে । 

দি সুষ্যের ভ্রমণ ও রাশিচক্রের কথা তোমরা বুঝিয়া 

থাক, তাস হইলে আমানের পাঁজ্িতে যে সংক্রান্তির কথা 
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লেখা দেখিতে পাও তাহার গোড়ার খবরও বুঝিতে পারিবে । 

মাসের শেষ চারিখকেই সাধারণতঃ সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ 

হয় তোমরা জান। এদিনে সৃ্য তাতার পথের এক রাশি 

হইতে আর এক রাশিতে “সংক্রমণণ অর্থাৎ গমন করে 

বলিয়াই উহাকে সংক্রান্তি বলে। 

১৩২১ সালের কাণ্তিক মাস তিরিশ দিনে শেষ হইয়াছে; 

কাণ্ডিক মাসট' বশুসরের অষ্টম মাস, এজন্য রাশিচরেটিক 

অষ্টম স্থান অর্থা ত্রলারাশিতে সুধ্য সমস্ত কার্তিক মাস 

কাটাইয়াছিল। ৩৬০শে কাণ্তিক সে তলা ছাড়িয়া বুশ্চিকে 

পা দিয়াছিল, এজন্য এ দিনটা একটি সংক্রাপ্তি ভইয়' 

পড়িয়াছিল : এই রকমে বারোম!সে বারোটা রাশিতে পা 

দিবার সময়ে মোটামুটি বারোটা সংক্রশন্থি হয় । 

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পাজিতে রাশিচত্র, এবং 

[মধ বুষ ইত্যাদি বারোট! ছবি দেখিতে বতৃত এক তউক, 

এগুলির গোড়ায় গভীর অর্থ গাছে 


